
corrente de favores 
Querida família.

O lema da campanha de solidariedade deste ano nos convida a nos 
movimentar, a "sair melhores". A conhecer os centros educacionais da Itaka-
Escolápios em diferentes partes do mundo, que não se contentam somente 
em garantir o acesso à educação de qualidade, mas que lutam para 
melhorar a vida das pessoas em seu entorno, promovendo a solidariedade, a 
igualdade entre homens e mulheres, o cuidado com o meio ambiente e a 
interculturalidade.

Nossa solidariedade é necessária para que estes centros possam continuar 
seu trabalho. A campanha deste ano também nos convida a sermos agentes 
de mudança em nosso próprio ambiente, colaborando a partir dos lugares 
mais próximos e, às vezes, menores.

O que você tem em suas mãos é um convite a aprender mais sobre a 
campanha e participar de uma de suas atividades principais. A “corrente de 
favores”. Para construir um mundo melhor você pode começar fazendo um 
favor a alguém próximo, simplesmente porque você pode. 

Para participar da atividade você terá que fazer um favor a 3 pessoas e 
torná-las conscientes de que o favor faz parte de uma "corrente de favores", e 
que deverão por sua vez continuar ajudando a outras 3 pessoas. Quem sabe 
até onde isso pode chegar?

Na parte inferior você tem um certificado que o ajudará a explicar essa 
iniciativa, você pode fotocopiá-lo quantas vezes quiser. Pode colocar seu 
nome na lacuna correspondente, para que se saiba quem iniciou sua corrente 
de favores. Esperamos que chegue muito longe.

Alguém te fez um 
favor, e o convidamos 
a multiplicá-lo, 
ajudando mais três 
pessoas que, por sua 
vez, têm de ajudar 
mais três pessoas.
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