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Editorial
“Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o 

Senhor, e não para os homens.” (Colossenses 3:23)

Esta tem sido uma das atitudes que temos visto na maioria dos envolvidos com a AEA. 
Colaboradores, Diretoria, Voluntários, enfim, todos que se achegam muito próximos das 
atividades da AEA percebem logo que o Senhor deve ser o alvo de nossas atitudes, portanto da 
vontade de nosso coração. Fica a pergunta a nós, então, o que está em nosso coração?

Quando visitamos nossas unidades, olhamos para todos os pequeninos que lá estão, 
recebemos deles um sorriso ou até um choro, por alguma situação existente ali  naquele 
momento, falta da mãe, fome (o almoço tá atrasado tia?) ou questões de relacionamento nos 
parquinhos entre crianças, tão comum em qualquer tempo (este brinquedo é meu!). Impossível 
que nosso coração não se abra, não se doe a estes pequeninos. 

Jesus falando aos seus sobre o grande julgamento, quando de sua volta, na separação 
daqueles que tanto fizeram e os que nada fizeram, diz: “Porque tive fome, e me destes de 
comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes; estava nu, e me 
vestistes; enfermo, e me visitastes; preso, e fostes ver-me”.  A pergunta imediata, será: mas 
quando fizemos isso ao Senhor ? “O Rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, 
sempre que o fizestes a um destes meus 
pequeninos irmãos, a mim o fizestes”.

O texto completo está em Mateus 
25:31-46; faça sua interpretação, reflita se 
não vale a pena colocar seu coração, suas 
atitudes, de se doar àqueles que mais 
precisam. Uma coisa posso lhe garantir: 
todos aqueles que têm se envolvido com a 
AEA têm experimentado esta experiência 
FANTÁSTICA de se doar! 

Marçal dos Santos
Presidente 2019-2020
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AEA Matriz
R. Bernardino de Campos, 636  
Centro
(19) 3233-3393
aea@aeacampinas.org.br
Diretoria Conselhos Fiscal e de 
Administração: 
18 pessoas envolvidas

Unidade I - Vl. Formosa 
R. Fco.Antônio da Silva, 770
(19) 3276-0357
97 alunos matriculados
15 colaboradores
Principais fontes de recursos:
Secret. Municipal de Educação; 
FEAC; Nota Fiscal Paulista

Unidade II- AEA Conviver
 R. Manoel Izidoro Reis, 1135
(19) 3221-5358
120 usuários inscritos
8 colaboradores
Principais fontes de recursos:
Secret. Municipal de Assistência; 
FEAC; Nota Fiscal Paulista

Unidade III – CEI Dom 
Robinson 
R. Dr. Dante Erbolato, 1631
(19) 3227-4110
538 alunos matriculados
61 colaboradores
Principais fontes de recursos:
Secret. Municipal de Educação
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façaparte

Dia 28 de março é dia de pizza!
A AEA promove a sua 1 ª PIZZADA BENEFICENTE!!!

Você pode contribuir comprando e vendendo nossas pizzas e sendo um voluntário 
no preparo! No dia 28/03 faremos um grande e animado mutirão “gourmet” ... Fique 
atento à nossa programação.

MÊS DATA EVENTO ONDE

M
AR 15/mar MUTIRÃO CADASTRO NFP IPCAMP

28/mar 1a PIZZADA DA AEA IPCAMP
Confira outros eventos da AEA nas redes sociais. Siga-nos!ve
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Campanha RUMO AOS 300
Em janeiro de 2019 contávamos 
com 10 doadores cadastrados no 
programa da Nota Fiscal Paulista 
para doação automática dos 
créditos. Encerramos o ano com 
191 doadores cadastrados e nossa 
meta é atingir os 300 doadores!!!
Como resultado desse crescimen-
to, tivemos a arrecadação pelo 
programa ampliada em aproxima-
damente 350 %.
Apoie essa ação. Cadastre-se, seja 
um multiplicador, cadastrando 
outras pessoas!

 “Projeto: Vovó Solidária no processo de 
adaptação dos bebês na escola”

Os primeiros dias na creche são difíceis para 
muitas crianças. O processo de adaptação requer atenção e carinho 
para tornar mais tranquila a transição entre a casa e unidade 
educacional. Com o objetivo de auxiliar no acolhimento das crianças   
propusemos o Projeto Vovó Solidária, que trouxe voluntárias de 
diversas idades – não apenas vovós - que ofereceram um “colinho” 
que foi fundamental para um início de ano mais acolhedor. A 
troca de afeto neste momento foi importante para as crianças e 
para as voluntárias envolvidas, que 
vivenciaram uma semana de ricas 
experiências.

aconteceu
CEI Dom Robinson


