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A sua doação pode mudar
vidas
RSB-Comunicação e União Pela Vida (UPV)

A doação vai muito além do envio de uma quantia para alguém que esteja

passando alguma necessidade ou uma instituição de apoio às pessoas em

situação de vulnerabilidade. Tudo pode se transformar em doação: uma

habilidade, um espaço de mídia, até o seu tempo pode ser uma forma de doação.

O espírito solidário pode permear as ações cotidianas de todas as pessoas e se

tornar uma prática diária. Esta é a proposta da União pela Vida (UPV), promover o

desenvolvimento do espírito solidário, não apenas como uma ação pontual, mas

como uma ação integrada ao dia a dia de todos e todas.

A dona de casa Maria Auxiliadora Pereira, por exemplo, desde 1963 é da

Associação de Maria Auxiliadora (ADMA), em Jaboatão dos Guararapes, PE. Como

voluntária, dedica sua solidariedade às crianças e adolescentes do Centro

Educacional Dom Bosco (CEDB). <Resolvi me tornar membro da ADMA porque

sempre acompanhei o trabalho do Oratório Dom Bosco e vejo até hoje o

desenvolvimento dos menores carentes através de trabalhos, cursos e ações=, diz.

A senhora Maria Auxiliadora, a exemplo de Dom Bosco e Madre Mazzarello,

também se doa aos atendidos do CEDB e compartilha algumas lembranças: <O que

guardo como interessante são as boas lembranças do Oratório Festivo; as

o�icinas com as crianças e mães; as distribuições de cestas básicas e donativos

para as famílias carentes e a catequese. Fui catequista por 30 anos no Oratório=.

A doação já é parte da vida de Maria que, como se já não bastasse ter o nome da

Mãe Auxiliadora de Dom Bosco e Madre Mazzarello, também acredita e con�ia no

método salesiano para o bem da juventude, em especial daquela que se encontra

em situação de vulnerabilidade. <Ajudar os outros é a nossa ação e missão,

promovendo 8bons cristãos e honestos cidadãos9, como queria Dom Bosco. Doar e

participar da vida com os irmãos nos faz feliz, doar um pouco com Deus é muito=,

completa ela.

Você também pode fazer a diferença na vida de crianças, adolescentes e jovens

de todo o Brasil sem sair de casa. Acesse upv.org.br e torne-se um doador.

Ou faça a sua doação por PIX pelo QR code.

Faça sua
doação por
PIX

Clique aqui e baixe esta matéria em PDF.
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