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Generosidade
Gratidão

Nossa imensa gratidão às
doações e trabalho
voluntário realizados em
Outubro.


Doação IP Novo
Campos Elísios



Doações
da
voluntária Cláudia
Panullo



Voluntários que nos
ajudaram no evento
da Federação de
M o c i d a d e s
Presbitério
de
Campinas da IPB

doações

CNPJ
04.111.197/0001-97
Itaú
Ag 8545 c/c
00791-9
Bradesco
Ag 2297-7 c/c
104.898-8
PIX: (19) 995740808

G

enerosidade é o
que reúne pessoas de
todos os perfis, origens,
crenças e pontos de vista,
no mundo todo. A
generosidade dá a todas
elas o poder de fazer uma
mudança positiva na vida
das outras, e é um valor
fundamental a partir do
qual qualquer pessoa pode
agir.
A nossa generosidade se
reflete na base do serviço
cristão: a humildade e o
amor. O amor a Deus e ao
próximo demonstrados
através do servir: quando
ajudamos nossos
hóspedes, orando por eles,
compartilhamos esse amor
de Deus por ele de forma
que sejamos a presença
tangível d’Ele, quando
doamos parte do nosso
tempo.
“Nada façam por ambição
egoísta ou por vaidade,
mas humildemente
considerem os outros
superiores a vocês
mesmos. Cada um cuide,
não somente dos seus
interesses, mas também
dos interesses dos outros.
Seja a atitude de vocês a
mesma de Cristo
Jesus.” (Filipenses 2.3-5)
No próximo dia 30/11
acontece, mais uma vez, o
Dia de Doar. O Dia de Doar
é um movimento global de
doação com impacto local.
O movimento congrega o
poder coletivo e inigualável
de uma combinação de

Novembro
parceiros para
transformar o modo como
as pessoas pensam e
falam sobre as doações.
Por isso, inspira as
pessoas a tomar medidas
coletivas para melhorar
as suas comunidades e
doar às organizações da
sociedade civil que
representam as causas
nas quais acreditam de
uma forma melhor e mais
inteligente, ajudando a
criar um mundo melhor.
O Dia de Doar mostra
como cada ato de
generosidade conta,
adquirindo um significado
ainda maior quando
doamos juntos.
O Dia de Doar é uma
oportunidade para
pessoas do mundo inteiro
se mobilizarem juntas,
em união, para usar seu
poder individual de
generosidade e
p e r m a n e c e r e m
c o n e c t a d a s
transformando vidas.
Podemos mostrar nossa
generosidade de várias
maneiras durante o Dia
d e D o a r p r o m o v e nd o
nossa causa - todo ato de
generosidade conta.
Todos temos o que doar
e, com as mídias sociais e
a tecnologia, entregas
diretas, correios, e
telefones, existem
maneiras ilimitadas de
usar sua generosidade
para apoiar outras
pessoas.
No dia 30/11, a doação
ocorre de todas as

2021

maneiras - alguns podem
optar por doar uma
contribuição financeira
ou uma campanha de
arrecadação de fundos,
outros optarão por
chegar aos vizinhos ,
iniciar uma campanha de
d ivulgação de nos s a
causa, doar bens ou
suprimentos extras.
Se você puder, mostre
generosidade e
compartilhe bondade,
você tem algo a doar!
Você pode participar
desse movimento global
pela unidade e retribuir
da maneira que
considerar efetiva.
O Dia de Doar é uma
oportunidade para
pessoas do mundo todo
permanecerem juntas
em união - vamos reunir
nossas forças em prol da
nossa David Rowe!
Vivianne Delgado
(Diretora de Relações
Públicas)
(*Extraído e Adaptado do
material de divulgação do Dia
d e
D o a r .
www.diadedoar.org.br)
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Outubro na David Rowe

Laura, voluntária mirim
que nos ajudou no
evento da Federação
de Mocidades
Presbiterianas

Encontro da Federação de Mocidades do
Presbitério de Campinas da IPB

A Casa em Outubro
Nossos hóspedes
de outubro foram:

Doação Claudia Panullo
Doação IP Novo
Campos Elísios

Nossos números:
Valores referentes a outubro/2021
Entradas: R$ 14.122,70
Despesas: R$ 16.865,99

- Alexis Santiago Torrez Chambi
- Júlia Carolina Baldassi
- Stephany Nascimento
- Keila Fernandes BarbosA
Kaxinawa
- Clebson Dionísio Araújo
- Josafá Martins Vasques
- Natalino Doles Marubo

