
NA DOAÇÃO A VIDA SE FORTALECE 

Colégio Maria Auxiliadora, Província Nossa Senhora Aparecida, Canoas/RS, Brasil.  

Na doação a vida se fortalece; e se enfraquece no comodismo e no isolamento.   
Papa Francisco, Exortação Apostólica EVANGELII GAUDIUM. 

 

 

Momentos fortes de solidariedade acontecem regularmente no Colégio Maria Auxiliadora. 

Em maio deste ano, por ocasião das comemorações do 72º aniversário do Colégio, foi realizada a 

tradicional gincana comemorativa. Na Tarefa Solidariedade, as equipes realizaram trabalho 

comunitário e voluntário em cinco instituições do município, que também foram assistidas com a 

doação de alimentos não-perecíveis, produtos de higiene e limpeza, fraldas infantis e geriátricas. Na 

S.O.S. Casas de Acolhida, instituição que atende crianças vítimas de violência, maus tratos e 

negligência familiar, foram doadas 23.995 fraldas infantis. A doação que atenderá as necessidades 

da instituição por 8 meses.  

No início do mês de junho, alunos, familiares e colaboradores do Colégio Maria Auxiliadora 

participaram da Campanha do Agasalho do Grêmio Estudantil Maria Auxiliadora. As arrecadações 

totalizaram aproximadamente 9.000 peças de roupas adulto, cobertores e calçados. A expressiva 

doação possibilitou atender 8 Instituições do município que atendem desabrigados, famílias 

carentes e imigrantes. As Instituições beneficiadas foram: Defesa Civil; Albergue Municipal Rotary 

Club; Lions Club Canoas Centro; Pastoral da Criança da Paróquia São Pio X; Ação Social da Paróquia 

São Paulo Apóstolo; Centro Batista de Acolhimento Social; Centro Social Madre Assunta; Ação 

Social da Paróquia Sagrado Coração de Jesus.  

Outro momento forte de solidariedade acontece nos meses de novembro e dezembro, no 

Projeto Ação de Graças – uma ação de Natal que tem por objetivo sensibilizar e engajar a 

comunidade Auxiliadora num gesto concreto de solidariedade, agradecimento e oferecimento por 

todas as graças recebidas ao longo do ano. Em 2015, foram atendidas 2 escolas públicas com a 



doação de mochilas usadas e limpas e 4 instituições com a doação de alimentos não-perecíveis e 

brinquedos usados em bom estado.  

O engajamento contagiante e sempre renovado de alunos, pais e colaboradores nas 

campanhas solidárias do Colégio nos faz crer que o mais importante não são os alimentos, roupas, 

calçados, cobertores, brinquedos, mochilas, etc, doados em si, mas sim a vida embarcada no gesto 

da doação. Com certeza, essa é uma conclusão importante que podemos tirar do ensinamento do 

Santo Padre quando diz que na doação a vida se fortalece. 


