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Rio de Janeiro, 27 de março de 2018.
“É preciso passar do amor afetivo ao amor efetivo, que é o exercício das obras de caridade, o

serviço dos pobres empreendido com alegria, coragem, constância e amor” (SV IX, 594)

Caros Alunos, Pais e Responsáveis:
Inseridos no ideal de São Vicente de Paulo, o amor aos pobres e aos necessitados, numa tentativa de
reacender a Caridade com aqueles que sofrem, a Direção do Colégio São Vicente de Paulo,
Coordenações e Equipe Comunitária vêm propor um projeto de manutenção do “Muro da Gentileza”.
Movidos pelo espírito de fraternidade e compaixão que nos sensibiliza e pela comunhão na prática
do amor e da misericórdia, lançamos uma Campanha de manutenção do Muro da Gentileza, para
arrecadação de donativos não perecíveis (livros, poemas, cartas com mensagens de solidariedade,
brinquedos, roupas, sapatos, agasalhos, cobertores e outros) visando repor os itens que alimentam
o Muro.
Ressaltamos que as doações fazem parte de um intento maior, de doação de si, de empatia com os
que sofrem, de transformação da realidade daqueles que são vítimas da exclusão e da invisibilidade
social.
O segmento de 6º ao 8º do Ensino Fundamental ficará responsável pela coleta de doações, no
período de abril e maio. Os donativos serão recebidos no pátio do Colégio (“Baú da gentileza”,
localizado ao lado da escada, no térreo), ou diretamente pela equipe de Pastoral.
Na certeza de que nossos esforços individuais e coletivos para com os menos favorecidos trarão
imensa alegria para todos, agradecemos a colaboração daqueles que puderem se unir à nossa causa.
Abraços vicentinos,
Coordenação Pedagógica e Equipes Comunitária, Social e Pastoral

