CARTA AOS COLABORADORES,
PARCEIROS E APOIADORES

o

"Viu, sentiu compaixão e cuidou dele"
Lc 10,33-34

Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria comunica que está

com

seu

atendimento

direto

suspenso,

por

força

do

decreto

no

enfrentamento ao COVID-19 (coronavírus). Porém, preocupados e
sensíveis às necessidades de todos neste momento, em particular
com a alimentação das 350 crianças/adolescentes que acolhemos e
cuidamos, em que muitas delas dependiam do café, dos lanches e do
almoço como alimentação principal (uma vez que as famílias não
têm condições de prover).
Diante

dessa

insegurança

alimentar,

estamos

entregando

na

instituição cestas de alimentos de modo emergencial. As entregas das
cestas básicas estão sendo realizadas à medida que recebemos por
meio de parceiros e doações espontâneas da comunidade. As pessoas
que puderem colaborar, podem fazer contato no celular

(61) 98251-

7888, falar com a Missionária Diane.
Informamos

também

a

todos

os

colaboradores,

parceiros

e

apoiadores que nossa instituição vem reunindo esforços para mitigar
os

impactos

diminuição

financeiros

substancial

desta

na

crise

entrada

momentânea.

de

recursos

Houve

uma

financeiros

que

advinham rotineiramente por meio do bazar solidário, venda de
latinhas,

pipocas,

biscoitos

caseiros,

eventos

beneficentes,

assim

como de doações de pessoa física. É sabido por todos que nossa
instituição mantém os serviços somente por meio de doações e
projetos pontuais.
Deste modo, neste momento de desafios humanitários, fazemos
um apelo de amor e caridade para que você, sua rede social e
institucional, nos ajude com doações financeiras e não-financeiras.
Sua colaboração é fundamental neste momento para que o Centro
Socioeducativo Santo Aníbal Maria dê continuidade ao acolhimento
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e cuidado de 350 crianças/adolescentes e famílias vulneráveis.
Permaneçamos "firmes na fé, alegres na esperança e fervorosos
na caridade" (Rm 12,12).

Fraternalmente, Missionária Diane Galdino
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