
Ação Social em Ação
Campanha de Natal Solidário 2013

Mais um ano iniciamos nossa Campanha de 
Natal. O que nasceu de uma ideia tímida pensando 
em tornar mais feliz o Natal das quase 300 crianças 
pertencentes às famílias assistidas da Ação Social, 
necessitamos do envolvimento da Comunidade do 
Loreto. Esse evento  tornou um evento fixo em nos-
so calendário atingiu plenamente seu objetivo. Te-
mos contado com a solidariedade e o amor de to-
dos os paroquianos que a partir do mês de outubro 

são convidados a apadrinhar uma dessas crianças. 
Se propondo a aderir à campanha, você apadrinha-
rá uma criança e receberá todos os seus dados para 
que você possa presenteá-la com um brinquedo 
novo, roupas e um calçado. O mais importante é 
que você e sua família escrevam um cartão de Na-

Membros do EAC brincando 
com as crianças assisitidas 

pela Ação Social



tal, onde nele o coração possa falar e fazê-la sentir o 
quanto está sendo importante compartilhar com ela 
este momento. 

Anunciaremos a campanha nas missas contando 
com voluntários de plantão para preenchimento das 
fichas pelos interessados. Também será colocada uma 
faixa anunciando a Campanha. Estamos disponibili-
zando os telefones das pessoas responsáveis para con-
tatos, dúvidas e agendamentos.  

Aparecida: 2436-1368 / Elaine: 9615-9288 / Email: 
asnsl@yahoo.com.br 

 Aproveitamos para dar as boas vindas a recém-cria-
da Coordenação Jovem da Pastoral. São jovens maiores 
de 18 anos que participam ou já participaram de ou-
tros movimentos na Igreja e que se dispuseram a ajudar 
com novas ideias e disponibilidade para que possamos 
acolher mais e melhor a quem precisa, focando em 
ações que resultem em uma melhor qualidade de vida e 
dignidade. Quer participar? Pergunte-nos como?

Também agradecemos a participação de toda co-
munidade na festa da Pastoral como uma das ações 
que promovemos para atender ao trabalho desenvol-
vido junto aos assistidos.

FESTA PLOC - SUPER SHOW COM SYLVI-
NHO BLAU BLAU E SUA BANDA – A VOLTA 
AOS ANOS 80.  SEXTA FEIRA, 18 DE OUTUBRO 
DE 2013, ÀS 21 h - NO SALÃO DO CEPAR – Infor-
mações: www.loreto.org.br/acao/blaublau

E endossando as palavras de nosso Santo Padre
¨ Ellos son los invitados VIP. Al cruce de los caminos, an-

dar a buscarlos ¨.  

Assinatura: Paulo e Elaine
Email: pcantisano@terra.com.br




