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Independentemente do que você esteja fazendo agora, ou 

se é jovem, adulto e até mesmo, criança, pare e pense: o que é 

caridade? O que posso fazer pelo meu próximo?

A área de Infância e Juventude da Seara Bendita tem uma 

sugestão e, ao mesmo tempo, um convite a você: venha fazer 

parte da entrega das sacolinhas de Natal para crianças do Lar 

Meimei, Espraiadas e Paraisópolis!

Os trabalhos externos da AIJ são feitos em escolas públicas 

cedidas com o objetivo de divulgar valores morais e cívicos, sem 

caráter religioso.

Todo ano a entrega das sacolinhas nos dá a chance de colocar 

em prática, o sentido de caridade proposto por Jesus. Olhar 

com amor e carinho cada criança e jovem e atender às suas 

necessidades, é muito gratificante! Um sorriso, um abraço, um 

olhar muda a vida desses seres especiais.

Amar é unir!

Quando se pensa em caridade, geralmente, vem a nossa 

mente a ideia de doar algo que temos e, muitas vezes, até dinheiro. 

Sabemos que só isso não representa o verdadeiro sentido de 

caridade apresentado nos ensinamentos do Mestre Jesus.

Amai ao próximo como a ti mesmo requer mais do que obras 

materiais, e sim, obras do coração.

Mas também podemos juntar os dois!

O melhor sorriso que você pode ver

Vem de um pequeno ser

Um ser que precisa de você

Um ser que precisa ser

Caridade
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Adote uma criança e monte sua sacolinha! Como? É simples, é só seguir as instruções:
Cada sacola deve conter

• Roupas: calça, camisa, meias + Agasalhos (opcional)

• Calçado: sapato ou tênis + (opcional)

• Brinquedo: Não dê armas, bonecos com armas ou que remetam à violência

• Higiene: sabonete, escova, creme dental (cuidado com produtos que vazam,  

como shampoo ou perfume, pois estragam as roupas)

• Doce: pacote de balas (não escolha chocolate ou outros doces que vazam / derretam, pois estragam as roupas.  

Atente para a data de vencimento, não inferior a 31/12/2019)

Todos os itens devem ser novos!

Presentes e carinho

Este trabalho das sacolinhas de Natal é simples e prático, 

além de dar à criança a alegria de ganhar um presente, uma 

sacola cheia de coisas, quem doa a sacolinha ajuda a colocar um 

sorriso no rosto e muito amor no coração desta criança.

Como o voluntário da Área de Infância e Juventude, Luís 

Gustavo, diz: “esta é uma oportunidade de participar um pouco 

do Natal destas crianças. As sacolinhas são o merecimento 

delas por ter completado um ciclo, por ter frequentado o 

projeto “Domingo de Lazer”, então, elas recebem um presente. 

Isto mostra que o Domingo de Lazer, realizado durante o ano 

todo, traz grandes aprendizados para estas crianças a ponto de 

entenderem que é preciso merecer para conquistar.”

Todos os trabalhadores desta área deixam, além do convite 

para juntar-se a eles, o agradecimento antecipado a todos os 

que puderem se envolver na causa. “Que o amor de Jesus nos 

envolva e permita que você possa fazer parte deste time e, assim, 

ser uma pecinha do nosso quebra-cabeça – o quebra-cabeça 

que forma o coração da camiseta usada pelos integrantes da 

Área de Infância e Juventude.” Cada peça corresponde a cada 

trabalhador. E todos cabem num só coração, pois Amar é Unir!


