


Ser solidário não apenas no natal

Estender 
a mão a 
quem pre-

cisa não é apenas 
um ato de bon-

dade, é uma neces-
sidade. Todos os 

dias muitas pessoas 
enfrentam situações 

difíceis e de incer-
tezas. Em datas co-

memorativas isso se 
intensifica, pais que mes-
mo com tanto esforço mal 
conseguem suprir as ne-
cessidades básicas dos fi-
lhos, crianças que mesmo 
sabendo da situação no 
fundo esperam um mimo 

seja de páscoa, dia das 
crianças, nata e etc.
 O Projeto Visão 
Missionário é um dos que 
está frente dessa causa, na 
região ele é coordenado 
pelo pastor Carlos Sálvia, 
e está localizado em Ca-
razinho, mas realiza apoio 
nas mais diferentes cida-
des e frentes de ação so-
cial, não apenas no Brasil, 
mas no continente afri-
cano também. “Fizemos 
missões urbana e transcul-
tural” (em 2008) foi nessa 
ocasião em que o desejo 
de ajudar tornou-se in-
controlável, e desde 2017 

Sálvia na missão trancultural no continente africano

Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Planalto

QQuuee  oo  eessppíírriittoo  ee  aass  lluuzzeess  ddoo  NNaattaall  ppeerrmmaanneeççaamm  eemm
nnoossssaass  vviiddaass  dduurraannttee  ttooddoo  oo  aannoo  qquuee  ssee  iinniicciiaa..

MMuuiittoo  ssuucceessssoo  ee  pprroossppeerriiddaaddee..  BBooaass  FFeessttaass!!FFeelliizz  
NNaattaall!!

Ho! Ho!

Ho!

Desejamos a todos nossos
amigos e clientes um 

Feliz Natal  e um Ano Novo
repleto de Paz,

Amor e prosperidade. 

Ho! Ho!

Ho!

Um Natal muito Feliz e cheio de surpresas
boas é o que a administração de Nicolau

Vergueiro deseja a toda sua família!

Agropecuária 
PLANALTO

Ho! Ho!

Ho!

Mais um ano de muito trabalho e grandes
resultados se encerra, abrindo caminho para 

mais sonhos serem realizados.  
 Feliz Natal e ótimo Ano Novo a todos!  

Câmara Municipal de Vereadores

de Santo Antônio do Planalto
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Moçambique e Nampula são atendidas pelo programa

ele faz parte do projeto. 
Mensalmente eles atuam 
com auxilio a dois progra-
mas lá em Moçambique e 
Nampula chamados Voz 
da Esperança e Projeto 
Nova Geração.
 É fundamental 
ressaltar que a Visão Mis-
sionária é uma ação inter-
denominacional, ou seja, 
não carrega nenhuma pla-
ca de igreja. 
 Ao longo de todo 
o ano a equipe do pastor 
Sálvia, faz arrecadações 
das mais diversas doações 
“fizemos entrega de cestas 
básicas, caixas de leite in-
tegral, fraldas geriátricas, 
enxovais de bebê, roupas 
em geral, cobertas, mar-

mitas solidá-
rias.” Conta 
Sálvia
 Além das arreca-
dações sazonais (páscoa, 
natal, dia das crianças) 
eles dão assistência a pes-
soas necessitadas o ano in-
teiro. O projeto conta com 
um site (ministeriode-
missoesvisaomissionaria.
blogspot.com) aonde fica 
portada a web rádio com 
24 horas de programação 
e também uma página no 
Facebook aonde sempre 
são divulgados pedidos de 
doações e demandas que 
surgem.
 Muitas vezes lem-
bramos de ser solidário 
com as pessoas apenas no 

n a - t a l , 
o resto do ano 

nem lembramos 
que enquanto te-
mos um prato de 
comida quenti-
nha a mesa, muitos 
se quer têm o que 
comer ou vestir.
 D u r a n t e o 
ano inteiro famí-
lias inteiras vivem 
diariamente  incerteza e o 
desespero de não ter pro-
visão, essas pessoas a mer-
cê da sociedade aguardam 
a boa vontade de alguém 
para lhe estender a mão, 
alguém que compartilhe o 
pão.

Nesta época mágica de paz e alegria
esperamos que seu coração e sua casa
se encham de felicidade e harmonia.

FFeelliizz  NNaattaall!!

Que neste Natal você desfrute de cada
momento com imensa alegria e que seja

formado um elo de paz e harmonia.

Ho! Ho!

Ho!

Boas Festas!
Desejamos a todos um 

Natal iluminado 
e um ano novo de 

muita paz!

Ho! Ho!

Ho!

QUE OS CAMINHOS QUE NOS 
CONDUZEM NOS FAÇAM MAIS

FELIZES, VIVENDO COM 
HARMONIA, AMOR, CRESCENDO

E APRENDENDO QUE A VIDA É 
UM GRANDE PRESENTE DE DEUS .

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Feliz Natal
e um ótimo 2022!

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CARAZINHO
EXTENSÃO BASE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CARAZINHO
EXTENSÃO BASE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

Desejamos a todos os 
associados e suas 

fam�lias um Feliz Natal 
e um ��mo Ano novo!

Boas Festas!

Que Deus em
sua infinita bondade,

abençoe e encha de
paz todos os corações.

Feliz Natal!
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