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CAMPANHA DA SOLIDARIEDADE - 2021

“ P O R U MA SO L IDAR IE DAD E
R E A L MEN TE M IS S IONÁR IA”
O ano de 2020 testemunhou eventos assustadores e
devastadores. Trouxe ao mundo uma pandemia desconhecida e mortal e desafiou nossa maneira de
pensar, de viver e de nos relacionarmos com os
outros. Não foi diferente também com a Campanha
da Solidariedade Missionária Salesiana na Inspetoria
São João Bosco. Nos preparativos para celebrarmos a
48ª Campanha (2020), fomos surpreendidos com
esse acontecimento e tivemos que nos reinventar. À
época, o Pe. José Paulino, até então Delegado para a
Animação Missionária, sensível à nova realidade, entendeu que a resposta concreta ao apelo da evangelização encontrava-se, justamente, nas diversas ações
de solidariedade em prol das famílias mais necessitadas, que foram surgindo e sendo promovidas pelas
Presenças Salesianas da nossa Inspetoria. Sendo
assim, essa foi a nossa Campanha da Solidariedade
2020.
Neste ano, a Congregação Salesiana nos convida “a
promovermos a solidariedade como Primeiro Anúncio de esperança. Chama-nos a sermos unidos numa
só família para irmos ao encontro dos irmãos mais necessitados por meio de atos de caridade inspirados na
fé, em Deus Pai”. Dentro da proposta do “Dia Missionário Salesiano – 2021”, somos chamados a nos mobilizarmos em torno do tema “A solidariedade missionária como Primeiro Anúncio”, tendo por lema:
“Um só Pai, uma só Família”.
A Campanha da Solidariedade é um convite para expressarmos nosso comprometimento e apoio aos
que mais sofrem com a crise gerada por essa pandemia. Por isso, neste ano, daremos continuidade à
proposta iniciada no ano passado, isto é, a 49ª Campanha da Solidariedade Missionária Salesiana
abraçará todas as campanhas e iniciativas de doações
promovidas pelas nossas Comunidades Educativo-Pastorais da Inspetoria. Nós, como Inspetoria São
João Bosco, por meio das diversas iniciativas de caridade, queremos expressar ainda mais o nosso compromisso de “sermos na Igreja sinais e portadores do
amor de Deus aos jovens, sobretudo aos mais pobres”
(Cf. Constituições Salesianas, 02).
Além disso, o Setor das Missões Salesianas e as
Comissões para a Família Salesiana e Animação Missionária de 2020 da ISJB elaboraram um rico material
para subsidiar a vivência missionária neste ano. Esses
importantes subsídios poderão ser estudados e trabalhados ao longo deste ano.
Que o beato Zeferino Namuncurá, exemplo de cidadão comprometido com o seu povo, interceda por
nós e nos proteja dos males desta pandemia.

PE. NATALE VITALI FORTI, SDB
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INSPETOR SALESIANO - BBH

INSPETORIA
SÃO JOÃO BOSCO
49 º CAMPA NHA DA S O LIDARIEDAD E
M I S S I O NÁ R I A SA LES IAN A

R$ 56.370,00

arrecadados nas campanhas

1.860

famílias atendidas no período (janeiro a abril)

9.300

Itens arrecadados*

* Cestas básicas, kits de higiene e limpeza, itens alimentícios,
roupas, brinquedos, agasalhos e casas.

MAiS DE 860 VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

MINAS GERAIS

PRE S E NÇA SA L E S IAN A

BELOHORIZONTE
AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
Colégio Salesiano BH, CESAM/MG, Centro Juvenil Dom Bosco
Paróquia Cristo Luz dos Povos.

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Durante o período de janeiro a
abril, foram atendidas aproximadamente 168 famílias por mês*,
além disso, foram distribuídos
mais de 2180 itens, entre eles:
cestas básicas, kits higiene, kits
limpeza e outros itens.
Por fim, foi arrecadada uma
quantia de aproximadamente
R$ 12.580,00 que foi investida na
compra de itens e na assistência
das famílias necessitadas.

* Esse resultado corresponde a média de atendimento
dos quatro meses, podendo a quantidade ser maior ou
menor dependendo do mês.

PROJETOS
- Valorização do feminino.
- Doe Cestas, Doe amor, Doe Cuidado.
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

MAiS DE 50 VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS

PASTORAIS E GRUPOS ENVOLVIDOS

AMIGOS
DO CENTRO
JUVENIL
Vicentinos

Ex-Alunos
Salesianos

Juventude
Missionária Salesiana

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Vicentinos, Grupo Ajude Ajudar, Cruz Vermelha,
INDEC – Instituto de Cidadania dos Empregados do
BDMG, Instituto AON, Mesa Brasil e Movimento
Unindo Forças BH.

TESTEMUNHO
MÃE DE EDUCANDOS DO CJDB

“Bom dia Cássia (assistente social do Centro Juvenil). Que benção de
Deus são essas doações, menina? As crianças ficaram tão felizes por
ter vindo biscoito e leite! Deus abençoe todos.”
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

PR E S E NÇA SA L E S IAN A

PARÁ DE MINAS
AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
Centro Juvenil São Domingos Sávio.

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Durante o período de janeiro a
abril, foram atendidas aproximadamente 135 famílias por mês*,
além disso, foram distribuídos
mais de 600 itens, entre eles:
cestas básicas, kits higiene, kits
limpeza, alimentos e outros itens.
Por fim, foi arrecadada uma
quantia de aproximadamente
R$ 15.350,00 que foi investida na
compra de itens e na assistência
das famílias necessitadas.

* Esse resultado corresponde a média de atendimento dos
quatro meses, podendo a quantidade ser maior ou menor
dependendo do mês.

PROJETOS
- Projeto Juntos Contra a Covid-19.
- Campanha Pandemia com Empatia.
- Campanha Doe o seu Troco.
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

MAiS DE 55 VOLUNTÁRIOS E
BENFEITORES ENVOLVIDOS
NAS CAMPANHAS
PASTORAIS E GRUPOS ENVOLVIDOS

Ex-alunos
Salesianos

ADMA

Comunidade Mª
Auxiliadora

Grupo São Miguel
Arcanjo

Salesianos
Cooperadores

Salesianos

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
TV Integração, Rádio Santa Cruz, Rádio Stilo Fm, Rádio
Total Fm, Rádio Espacial Fm, Jornal Gazeta, Jornal
Diário, GR News, Farmácia Drogarede, Fisio Core,
Programa Amigo de Valor do Banco Santander,
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação, FIA (Fundo da
Infância e da Adolescência), Cogran, Francap,
Alterosa, Bebidas Maia.

TESTEMUNHO
MÃE DE EDUCANDOS DO CJSDS

“Gostaria de agradecer ao Centro Juvenil as cestas básicas que recebi
nos últimos meses. Graças a Deus, não faltou alimento na minha casa
e meus filhos e netos tiveram o que comer, mesmo durante esse período tão difícil de pandemia. Graças ao Centro Juvenil, aos educadores e
padres, não passamos fome. Que Deus lhes pague.”
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

PRE S E NÇA SA LE S IAN A

SÃO JOÃO DEL REI
AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
Paróquia de São João Bosco.

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Durante o período de janeiro a
abril, foram atendidas aproximadamente 76 famílias por mês,
além disso, foram distribuídos
mais de 300 cestas básicas. Foi
recebida
uma
doação
de
biscoitos e doces para a venda
em um stand beneficente
durante a festa do padroeiro São
João Bosco.

PROJETOS
- Campanha do Quilo – arrecadação de alimentos
distribuídos em cestas básicas pelo MCDB.
- Vacina contra a Fome - arrecadação de alimentos no
Santuário São João Bosco.
- Clínica Multiprofissional do MCDB – Psicólogos, Filósofa
Clínica, Nutricionista e Massoterapeuta. A clínica tem
atendido especialmente em tempos de pandemia cerca de
47 pessoas, de idades e perfis variados, com muitos casos
de agravamento psicológico por situações geradas devido
ao isolamento social.
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

MAiS DE 55 VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS
PASTORAIS E GRUPOS ENVOLVIDOS

PASTORAL DA
COMUNICAÇÃO
ADMA

Damas
Salesianas

Articulação da
Salesianos
Juventude Salesiana Cooperadores

Filhas de Maria
Auxiliadora

Salesianos

Comunidades
Eclesiais de Base

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Movimento Comunitário Dom Bosco
Fraternidade Sagrado Coração de Jesus.

(MCDB),

TESTEMUNHOS
JPM (VOLUNTÁRIO JOVEM)

Em Janeiro, na festa de Dom Bosco, a Articulação da Juventude Salesiana de São João del Rei recebeu uma enorme doação de biscoitos de
variadas padarias de São Tiago (MG), que nos ajudou a arrecadar
fundos para o conselho local, que será usado para futuras missões.
Ainda, com os mesmos biscoitos, conseguimos fazer uma doação para
a Fraternidade do Sagrado Coração de Jesus, uma casa de acolhida de
pessoas com necessidades. Ver a alegria deles recebendo as doações é
a maior alegria e lucro que tivemos durante a festa!

MAS (VOLUNTÁRIA ADULTA)

Após refletir sobre as situações que as famílias têm enfrentado com
essa pandemia, me surgiu a ideia de fazermos um gesto concreto
paroquial para aliviarmos um pouco da fome, do frio, as famílias
necessitadas que têm procurado nossa paróquia. Com isso, achamos interessante intitular a campanha com o nome: "Vacina contra a Fome".
E com isso, várias pessoas se mobilizaram a nos ajudar, os
paroquianos fizeram o seu gesto concreto neste momento. Dar de comer a
quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar de vestir a quem
tem frio. Com isso, nosso coração se enche de alegria por ter obtido
êxito e cumprirmos nossa missão como filhos e filhas de Deus.

11

EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

PRE S E NÇA SA L E S IAN A

ARAXÁ

AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
Paróquia de São João Bosco.

Foto: Eduardo Santana - Portal Imbiara

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Durante o período de janeiro a
abril, foram atendidas aproximadamente 120 famílias por mês*,
além disso, foram distribuídos
mais de 400 itens, entre eles:
cestas básicas e outros itens.

* Esse resultado corresponde a média de atendimento dos
quatro meses, podendo a quantidade ser maior ou menor
dependendo do mês.

PROJETOS
- Durante o período, janeiro a abril, foram realizados um
total de 07 (sete) projetos e 01 (uma) campanha solidária.
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

MAiS DE 59 VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS

PASTORAIS E GRUPOS ENVOLVIDOS
3ª SÉRIE DO
ENSINO MÉDIO
DO COLÉGIO
DOM BOSCO

PASTORAL
DO DÍZIMO

CAEP

PASCOM

ORATÓRIO

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
SOS, Mesa Brasil.
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

ESPÍRITO SANTO

PR E S E NÇA SA LE S IAN A

VITÓRIA

AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
CESAM-ES, Capela Salesiana São João Bosco,
Oratório Festivo, Colégio Jardim Camburi,
Colégio Nossa Senhora da Vitória, UniSales.

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Durante o período de janeiro a
abril, foram atendidas aproximadamente 46 famílias por mês*,
além disso, foram distribuídos
mais de 190 itens, entre eles:
cestas básicas, kits higiene, kits
limpeza e outros itens.
Por fim, foi arrecadada uma
quantia de aproximadamente
R$ 100,00 que foi investida na
compra de itens e na assistência
das famílias necessitadas.

* Esse resultado corresponde a média de atendimento dos
quatro meses, podendo a quantidade ser maior ou menor
dependendo do mês.

PROJETOS
- Parceria Mesa Brasil.
- Campanha Mãos Solidárias.
- Parceria com o Movimento Familiar Cristão.
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

MAiS DE 45 VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS

PASTORAIS E GRUPOS ENVOLVIDOS

PASTORAL
DA LITURGIA

GRUPO DE
EDUCADORES
E EDUCANDOS

Movimento
Familiar Cristão

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
MFC - Movimento Familiar Cristão de Vitória,
SESC – Mesa Brasil, Banco de Alimentos de Vitória.

TESTEMUNHOS
ADOLESCENTE DO ORATÓRIO

“Pô, a gente pensa que o Oratório é só ir aos domingos pra jogar bola e
comer o lanche, mas até quando não há presencial, vocês pensam na
gente. As cestas básicas que vocês nos dão são muito boas e têm nos
ajudado bastante. Há até biscoito recheado que a gente não pode comprar e leite ninho. O Oratório é muito legal mesmo e estou com saudades!”

PCR - MÃE ORATORIANA

“É com muito carinho que agradeço a vocês a ajuda com as doações
das cestas básicas. Estava em um momento difícil na minha casa, e
essas cestas chegaram na hora certa. Gratidão por toda essa equipe do
Salesiano. Vocês são especiais para minha família!”

MDRG - MÃE DE ADOLESCENTE APRENDIZ

“{...} quero agradecer também a doação que recebemos, nesse momento em que estamos vivendo; fez toda a diferença e nos ajudou
muito. Obrigada a todos! E que Deus abençoe e retribua em dobro a
todos que fazem parte direta ou indiretamente nesse programa."
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

TOCANTINS

PR E S E NÇA SA LE S IAN A

PALMAS

AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
Paróquia Salesiana Nossa Senhora das Mercês,
Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco.

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Os atendimentos feitos durante o
período de suspensão das
atividades
presenciais
estão
ocorrendo numa
perspectiva
emergencial. Diante das consequências socioeconômicas geradas pela pandemia e a crescente
demanda das famílias atendidas
por itens de alimentação, estão
sendo
entregues cestas básicas às famílias em situação de
maior vulnerabilidade. As referidas cestas são provenientes de
doações feitas por parceiros do
Centro Juvenil Salesiano Dom
Bosco.
Entre os meses de janeiro a abril
de 2021, foram recebidas e
entregues 20 cestas básicas,
oriundas de doações da comunidade e paroquianos da Paróquia
Salesiana Nossa Senhora das
Mercês.

A mobilização para doações por parte da comunidade local e paroquianos
está sendo realizada pelos padres Salesianos, que têm realizado um trabalho
muito significativo de aproximação entre a comunidade e o Centro Juvenil
Salesiano Dom Bosco.
Para a seleção das famílias contempladas, está sendo utilizado, como critério,
a falta de renda familiar fixa, ou seja, famílias nas quais os provedores estão
desempregados ou trabalhando na informalidade. Os referidos dados estão
de acordo com o levantamento situacional realizado pelo Serviço Social no
final do mês de janeiro 2021, com as famílias atendidas pelo CJSDB.
O atendimento se estende às famílias da comunidade local e da Paróquia
que geralmente fazem contato com os padres para expor situações de vulnerabilidade social.

PROJETOS
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

GOIÁS

PRE S E NÇA SA L E S IAN A

GOIÂNIA

AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
CESAM/GO, Paróquia São João Bosco, Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, Centro Juvenil e Oratório Festivo.

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Durante o período de janeiro a
abril, foram atendidas aproximadamente 304 famílias por mês*,
além disso, foram distribuídos
mais de 1200 itens, entre eles:
cestas básicas, kits higiene, kits
limpeza e roupas.

* Esse resultado corresponde a média de atendimento dos
quatro meses, podendo a quantidade ser maior ou menor
dependendo do mês.

PROJETOS
- Campanha do Agasalho.
- Campanha para arrecadação de alimentos.
- Campanha do Cobertor.
- Programa de Atendimento Psicológico .
(Psicólogos Voluntários).

20

EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

MAiS DE 100 VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS

PASTORAIS E GRUPOS ENVOLVIDOS

Pastoral Familiar
Brasil

Arquidiocese
de Goiânia

Ex-alunos
Salesianos

Salesianos
Cooperadores

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
SICOOB, AFFEGO.

TESTEMUNHOS
F. G.- PSICÓLOGA VOLUNTÁRIA

“Ser voluntária, enquanto Psicóloga, tem me proporcionado o
crescimento profissional, pessoal e espiritual. Pois tem despertado em
mim, a necessidade de contribuir ainda mais no atendimento aos
Aprendizes e às Famílias atendidas pelo CESAM. O isolamento social
acentuou problemas de depressão, stress, fobias, solidão e inseguranças, e é através do atendimento que têm sido aliviados os impactos
da pandemia na Saúde Mental. ”

S. M. - 18 ANOS

“No momento atual em que vivemos tem sido cada vez mais difícil
manter o estado psíquico em excelente estado, muita pressão, angústia, medo e preocupações. Eu, Jovem Aprendiz do CESAM/GO, tive a
oportunidade de ter acompanhamento com uma psicóloga voluntária,
e para mim tem sido a melhor coisa [...]. Aqui expresso minha gratidão
à Equipe do CESAM que desde o princípio esteve muito presente nessa
jornada para que eu fique bem. ”

PARÓQUIA SÃO JOÃO BOSCO

“A Paróquia Sagrada Família sentiu-se grata pelo fato de nossa
Paróquia ter enviado a ela 120 cestas básicas e assim poder atender 120
famílias no início de janeiro. O agradecimento veio até nós por meio do
seu reitor. A Catedral Metropolitana também se sentiu grata pelo
recebimento de 40 cestas básicas. Como no território paroquial não há
demanda para distribuição de cestas básicas, são enviadas para
paróquias mais empobrecidas. Em relação ao CESAM, Centro Juvenil
São Domingos Sávio, Oratório Festivo e Paróquia Sagrado Coração, a
Paróquia São João Bosco já possui o costume de fazer as doações.”
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

PRE S E NÇA SA LE S IAN A

SILVÂNIA

AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
Paróquia Salesiana Nosso Senhor do Bonfim.

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Durante o período de janeiro a
abril, foram atendidas aproximadamente 23 famílias por mês*,
além disso, foram distribuídas
mais de 90 cestas básicas,
roupas e brinquedos.
Foi arrecadada uma quantia de
aproximadamente R$ 2.600,00
que foi investida na compra de
itens e na assistência às famílias
necessitadas.
Por fim, a Pastoral da Moradia
entregou 4 casas a famílias em
situações precárias de moradia.
* Esse resultado corresponde a média de atendimento dos
quatro meses, podendo a quantidade ser maior ou menor
dependendo do mês.

PROJETOS
- Campanha do Agasalho.

22

EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

MAiS DE 60 VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS

PASTORAIS E GRUPOS ENVOLVIDOS

Vicentinos

Pastoral
da Moradia

Juventude
Missionária Salesiana

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
CREAS, CAPS, GRUPO 5 DE ENGENHARIA, SECRETARIA
DE AÇÃO SOCIAL.
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

DISTRITO FEDERAL

PRE S E NÇA SA LE S IAN A

BRASÍLIA

AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
CESAM-DF e Escola Salesiana Brasília/ESB.

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Durante o período de janeiro a
abril, foram atendidas mais de
250 famílias, além disso, foram
distribuídos mais de 500 itens
como cestas básicas, Kit higiene,
frutas e alimentos.

PROJETOS
- Projeto Enfrentamento a Covid-19.
- Projeto Aldeia que Educa.
- Captação de doadores de sangue para o Hemocentro
- Arrecadação de alimentos para sopa solidária
destinada a pessoas em situação de rua.
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

MAiS DE 390 VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS
PASTORAIS E GRUPOS ENVOLVIDOS
PASTORAL DA
ESCOLA SALESIANA
DE BRASÍLIA
Juventude
Missionária
Salesiana

Filhas de
Maria
Auxiliadora

Salesianos

EDUCADORES
E FAMÍLIAS

TESTEMUNHOS
“ Olá, meu nome é M.L, moro em Ceilândia, DF e gostaria de agradecer
a ajuda recebida, pela cesta que fez tanta diferença, muito obrigada de
coração, estamos passando por muitas dificuldades e nem sempre
conseguimos comprar alimentos; sou mãe solteira, cuido dos meus
filhos sozinha e peço, por favor, que vocês não parem de ajudar
pessoas como eu”.
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO
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CAPELA
N. S. AUXILIADORA
Salesianos
Cooperadores

COROINHAS
Voluntárias
de Dom Bosco

ADMA

,
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PASTORAL
DA SAÚDE

CAPELA
N. S. APARECIDA
CAPELA
SÃO JOSÉ

RIO DE JANEIRO

,

.
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.

ADMA

LITURGIA

Ex-alunos
Salesianos

Juventude
Missionária
Salesiana

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS
DA SAGRADA COMUNHÃO

.
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Salesianos
Cooperadores

CATEQUESE

PR E S E NÇA SA LE S IAN A

ROCHAMIRANDA
AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
Paróquia Santa Bárbara.

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Durante o período de janeiro a
abril, foram atendidas aproximadamente 75 famílias por mês*,
além disso, foram distribuídos
mais de 620 itens, entre eles:
cestas básicas, kits higiene, kits
limpeza e outros itens.
Por fim, foi arrecadada uma
quantia de aproximadamente
R$ 600,00 que foi investida na
compra de itens e na assistência
das famílias necessitadas.

* Esse resultado corresponde a média de atendimento dos
quatro meses, podendo a quantidade ser maior ou menor
dependendo do mês.
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EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

MAiS DE 06 VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS

PASTORAIS E GRUPOS ENVOLVIDOS

Vicentinos

TESTEMUNHOS
N.G.S. BENEFICIÁRIA DO PROJETO

“Sou beneficiária da Cesta Básica, gostaria de agradecer, pois ela está
ajudando muito, está suprindo as necessidades da minha família.
Muito obrigada!”
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JACAREZINHO
AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
Colégio Salesiano. Oratório Festivo e
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Durante o período de janeiro a
abril, foram atendidas aproximadamente 185 famílias por mês*,
além disso, foram distribuídos
mais de 800 itens, entre eles:
cestas básicas e kits limpeza.

* Esse resultado corresponde a média de atendimento dos
quatro meses, podendo a quantidade ser maior ou menor
dependendo do mês.

PROJETOS
- Campanha #juntoscontracovid19.
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03 VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS
NAS CAMPANHAS

PASTORAIS E GRUPOS ENVOLVIDOS

CARIDADE
SOCIAL

ORATÓRIO
FESTIVO

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Instituto Trilhos e FRM - Fundação Real Madri.

TESTEMUNHOS
C.A.S. BENEFICIÁRIO DA INSTITUIÇÃO

“ A cesta está me ajudando porque às vezes faltam o arroz, o óleo e o
feijão e com a cesta, graças a Deus, não tem faltado nada. Minha
esposa não pode trabalhar, eu ganho muito pouco e às vezes me pergunto: como posso sobreviver desse jeito? A cesta básica ajuda muito
na alimentação da minha família. Agradeço primeiramente a Deus e
depois aos Salesianos. ”

A.C. VOLUNTÁRIO DA CAMPANHA

“ Sinto-me satisfeito em ver a satisfação das pessoas que recebem a
cesta básica. Tenho certeza de que ao longo desse período as famílias
têm sido agraciadas com as cestas básicas, não faltando o alimento em
suas casas e felizes pela ajuda. ”

35

EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

PR E SE N ÇA SA L E S IAN A

NITERÓI

AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
Colégio Salesiano Santa Rosa e Colégio Salesiano Região
Oceânica, Paróquia Basílica Nossa Senhora Auxiliadora,
Centro Juvenil Oratório Mamãe Margarida.

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Durante o período de janeiro a
abril, foram atendidas aproximadamente 270 famílias por mês*;
além disso, foram distribuídos
mais de 1230 itens, entre eles:
cestas básicas, kits higiene e kits
limpeza.
Por fim, foi arrecadada uma
quantia de aproximadamente
R$ 22.140,00 que foi investida na
compra de itens e na assistência
das famílias necessitadas.

* Esse resultado corresponde a média de atendimento dos
quatro meses, podendo a quantidade ser maior ou menor
dependendo do mês.

PROJETOS
- Campanha de Páscoa.
- Campanha do Agasalho.
- Campanha da Solidariedade Salesiana.
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MAiS DE 20 VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS

PASTORAIS E GRUPOS ENVOLVIDOS

ADMA

Juventude
Missionária Salesiana

Família
Salesiana

Salesianos
Cooperadores

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Instituto Trilhos e FRM- Fundação Real Madri
Damas
Salesianas

Apostolado
da Oração

Mãe
Rainha

Adolescência
Missionária Salesiana

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Prefeitura Municipal de Niterói e OAB Niterói.

TESTEMUNHOS
FERNANDO - EX-ALUNO SALESIANO

“Nos piores momentos da pandemia, estivemos unidos para auxiliar as
famílias mais vulneráveis, fomos incansáveis. Essa iniciativa de
solidariedade faz-me sentir mais atuante no plano coletivo, ampliou
minha compaixão e me mostrou que somos iguais e estamos juntos.
Além disso, conseguimos durante esses meses trazer o sentimento de
responsabilidade coletiva para toda a nossa comunidade, por isso, para
mim a campanha da solidariedade significa um sopro de esperança em
tempos tão difíceis”.

LIA - ALUNA SALESIANA

“A Campanha da Solidariedade Salesiana para mim tem sido não só um
momento de fuga dos problemas; já estou sempre com amigos, rindo,
fazendo brincadeiras e me divertindo, como um momento quando eu
posso fazer o que eu amo, ajudar os outros. Como filha e aluna salesiana, fazer o bem me faz bem!!!
Ver o olhar das pessoas pegando a fonte de alimentos daquele mês é
inspirador. Aquele olhar de esperança, de gratidão, de apreciação...
isso é único. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento e
fico extremamente feliz por ele estar ganhando visibilidade diante a
sociedade. Espero que possamos continuar ajudando essas famílias
que precisam de nós”.

VINÍCIUS - EX ALUNO SALESIANO

“A Campanha da Solidariedade Salesiana,
além de ser fundamental para mais de 200
famílias da Presença Salesiana de Niterói, é
também muito importante para cada um dos
voluntários, que, com muito amor e carinho,
doam, organizam e entregam as cestas
básicas e os kits de higiene. A Campanha nos
proporciona momentos de felicidade e de
alegria por estarmos servindo os que necessitam, por vermos a gratidão no olhar de cada
pessoa assistida e por enxergarmos Deus em
cada uma dessas pessoas. São ações concretas e verdadeiras de amor e de serviço a Deus
e ao próximo”.
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RESENDE

AMBIENTES DE MISSÃO ENVOLVIDOS:
Instituto São José e Capela São José.

FAMÍLIAS
ATENDIDAS
Durante o período de janeiro a
abril, foram distribuídas, aproximadamente, 35 cestas básicas.

38

EVANGELIZAÇÃO:
A SOLIDARIEDADE COMO PRIMEIRO ANÚNCIO

