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Em que consiste a campanha
Um grande movimento em favor da capital do nosso país.
   - Doação de sangue;
   - Revitalização de patrimônio público;
   - Combate às drogas;
   - Combate à violência;
   - Fortalecimento dos laços familiares e do casamento;
   - Arrecadação e distribuição de alimentos;
   - Promoção da boa saúde através de hábitos saudáveis;
   - Uma mensagem de esperança.

Por que se realiza a 
campanha
Entendendo que qualquer mudança co-
meça com quem a deseja, atuaremos 
em áreas de interesse e necessidade so-
ciais numa tentativa de despertar a aten-
ção de nossa comunidade para ações 
conjuntas e permanentes.

Quais são os objetivos da campanha
Aliviar o sofrimento imediato e despertar um movimento de apoio 
contínuo à comunidade e com a comunidade.

Quem são os adventistas
Somos uma instituição de mais de 1 milhão de membros e simpa-
tizantes em todo o Brasil. No Distrito Federal somos quase 30 mil 
membros. Nossa missão se fundamenta na certeza de que cada 
pessoa é de um valor infinito para Deus e, portanto, merecedo-
ra de respeito e dignidade. Estamos distribuídos em 45 distritos 
pastorais e em todas as cidades satélites do Distrito Federal e al-
gumas cidades do entorno. Contamos com 7 unidades escolares 
que também nos ajudarão a levar esperança à nossa Capital.

Quando faremos
Entre os dias 14 e 22 de setembro de 2013.
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O que faremos
Doaremos 1.500 bolsas de sangue para continuar salvando vidas mo-
bilizando centenas de doadores.

Por que faremos
Uma única doação pode salvar até 4 vidas. De acordo com a OMS, 
são realizadas um total de 92 milhões de doações de sangue por ano 
em todo o mundo. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 
1,9% dos brasileiros doa sangue regularmente. Ser doador de sangue 
é um compromisso voluntário. Ao compreendermos a necessidade de 
muitas pessoas que passam por situação difícil de saúde e dependem 
da solidariedade do próximo.

Como faremos
Durante 26 semanas consecutivas, desde a Semana Santa (23 de mar-
ço), teremos dezenas de doadores escalados a cada sábado. Nas duas 
primeiras semanas de setembro teremos 200 doações no banco de 
sangue de Brasília, de acordo com a capacidade máxima de captação.

Onde faremos
Hemocentro de Brasília e Formosa.

Quando faremos
14 de setembro: 16h | grande concentração dos doadores na Torre de 
TV. 

14Sábado
de setembro

um povo que salva vidas

O que faremos
Revitalizaremos as 16 passagens de pedestres das Asas Sul e Norte.

Por que faremos
Passagens subterrâneas eram parte fundamental do projeto de Lúcio 
Costa, de levar a moderna auto-estrada até o coração da cidade. Pelas 
passagens, o pedestre percorre todos os setores, sem confronto com 
o trânsito. As passarelas dão acesso a 60 calçadas leste-oeste. Para 
um uso confortável e seguro, é fundamental a conservação destas pas-
sagens.

Como faremos
Formaremos equipes para cada uma das 16 passarelas do Eixão, to-
talizando mais de 300 voluntários para esta tarefa. Faremos serviço de 
jardinagem na área que dá ingresso à passarela, lavaremos e higieniza-
remos todos os túneis, instalaremos lixeiras de coleta seletiva aos aces-
sos e removeremos as pichações. Todas as 16 travessas serão limpas 
de maneira simultânea, e às 12h serão entregues de maneira simbólica 
às autoridades constituídas do Plano Piloto.

Onde faremos
Passaralelas de pedestres dos Eixos Central Sul e Norte.

Quando faremos
15 de setembro: 9h às 12h.

15Domingo
de setembro

um povo que zela pelo bem comum



O que faremos
Visitaremos todas as cracolândias do Distrito Federal oferecendo apoio 
e conscientizaremos estudantes quanto aos malefícios das drogas.

Por que faremos
O consumo desenfreado de crack já se tornou uma calamidade para 
a maioria das cidades brasileiras e vem sobrecarregando os sistemas 
municipais de saúde pública, como revelam pesquisas feitas por enti-
dades especializadas. Levantamentos apontam em mais de 4.400 pre-
feituras das 5.563 existentes que a circulação de crack e outras drogas 
tornou-se grave problema para seus sistemas de saúde e que vivem 
problemas sérios de segurança por causa do crack além da rede de 
assistência social ser ineficiente frente à essa epidemia.

Como faremos
Formaremos equipes habilitadas a abordarem os usuários oferecendo 
apoio a curto, médio e longo prazo.
Visitaremos escolas da rede pública e privada dando palestras sobre os 
malefícios das drogas.

Onde faremos
Visitaremos todas as cracolândias mapeadas pela Secretaria de Segu-
rança Pública do Distrito Federal.

Quando faremos
Visitas às cracolândias: 16 de setembro | 22h.
Palestras nas escolas: 16 de setembro | 9h30.

16Segunda
de setembro

um povo que busca restaurar pessoas

O que faremos
Realizaremos ações que visam promover a paz e prevenir a violência do-
méstica e urbana. 

Por que faremos
Todos os dias a mídia tem apresentado um quadro de violência assustador. 
Crianças, mulheres e idosos são as principais vítimas. O panorama do abu-
so traz alguns dados assustadores: Apenas 2% dos casos de abuso sexual 
cometidos por parentes próximos são denunciados à policia, segundo a 
Organização Pan Americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde. 
Uma em cada três mulheres já foi espancada, forçada a manter relações 
sexuais ou sofreu algum tipo de abuso, informa a Anistia Internacional. A 
cada oito minutos, uma criança é abusada no Brasil segundo dados da 
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Da-
dos da UNICEF apontam que, em todo mundo, mais de 150 milhões de 
meninas e 70 milhões de meninos já sofreram abuso.

Como faremos
[1] Palestras sobre prevenção a pedofilia, violência sexual, física e negligên-
cia. [2] Mobilizações para concientização com faixas e panfletos.

Onde faremos
Em escolas e principais avenidas da Cidade Satélite de Ceilândia Norte e 
Sul.

Quando faremos
Palestras nas escolas: 17 de setembro | 8h.
Passeatas: 17 de setembro | 10h30.

17Terça
de setembro

um povo que promove a paz



O que faremos
Presentearemos milhares de pessoas na Esplanada dos ministérios e 
parte do Eixo Monumental com um abraço, um livro e uma rosa para 
fortalecer os valores familiares.

Por que faremos
A família é de fato a primeira sociedade da qual se faz parte. Ela é a 
mais importante. A única que tem laços indissolúveis. À família cabe a 
educação primeira dos filhos, o ensinar as primeiras letras e o dar os 
primeiros passos. É ela quem solidifica os valores éticos e morais.  

Como faremos
Equipes serão organizadas em vários pontos do Eixo monumental 
abordando pessoas na rua e em seus locais de trabalho. Contaremos 
com 1.000 voluntários para esta ação.

Onde faremos
     - Torre de TV
     - Rodoviária 
     - Estação Central do Metrô
     - Em frente ao Palácio Buritis
     - Em frente a Câmara Distrital
     - Na Esplanada dos Ministérios
     - Praça dos três poderes

Quando faremos
18 de setembro: 8h às 12h.

18Quarta
de setembro

um povo que busca restaurar famílias

O que faremos
Arrecadaremos 100 toneladas de alimentos não perecíveis para aten-
der famílias necessitadas e instituições de caridade.

Por que faremos
Um dos maiores problemas do mundo é a fome. Presente em todas as 
nações, desenvolvidas e subdesenvolvidas. Este flagelo contribui para 
as guerras, má distribuição de renda e a violência. A fome é uma agres-
são e diminui o tempo de vida de quem padece, atua sobre a estrutura 
mental e a conduta do ser humano.

Como faremos
Teremos pontos de recepção de alimentos nas igrejas e escolas adven-
tistas e em diversas regiões entre os dias 18 e 20 de setembro.
Equipes farão coleta de alimentos não perecíveis em todas as cidades 
do Distritito Federal oferecendo à comunidade oportunidade de parti-
cipar.

Onde faremos
Em 14 regiões espalhadas pelo Distrito Federal, nas igrejas adventis-
tas, nas sete unidades escolares da Educação Adventista e em nossa 
vizinhança.

Quando faremos
Na vizinhança: 19 de setembro | durante o dia.
Nas igrejas e escolas: 18 a 20 de setembro.

19Quinta
de setembro

um povo que se une à comunidade



O que faremos
Distribuiremos 4.500 cestas básicas em todo o Distrito Federal com 
uma grande concentração na Cidade Satélite de Itapoã.

Por que faremos
Itapoã é a segunda região administrativa com maior número de desem-
pregados, perfazendo um total de 29,2% da população economica-
mente ativa sem trabalhar. Além desse quadro dramático de desem-
prego, Itapoã é considerada a cidade de menor renda per capita do DF.

Como faremos
Os alimentos arrecadados serão distribuídos em 14 regiões sob a co-
ordenação da Ação Solidária Adventista (ASA) à famílias previamente 
cadastradas além da comunidade de Itapoã.

Onde faremos
Cidade Satélite de Itapoã e outras 14 regiões.

Quando faremos
Distribuição: 20 de setembro | pela manhã.

20Sexta
de setembro

um povo que busca atender os necessitados

O que faremos
Realizaremos uma Expo Vida e Saúde no Parque da Cidade para pro-
mover a saúde e o bem estar da comunidade.

Por que faremos
Os governos ao redor do mundo estão se empenhando em desenvol-
ver ações para combater as principais doenças - cardíacas, câncer e 
diabetes. 
Ansiedade e depressão, estão se tornando cada vez mais comuns, re-
duzindo a qualidade de vida e afetando as relações interpessoais.
Ao adotarem os princípios de saúde promovidos na Expo Vida e Saú-
de, as comunidades poderão ter o índice de mortalidade por câncer 
e doenças cardiovasculares reduzidos em até 70%. Estudos indicam 
aumento da longevidade, qualidade de vida e custos médicos conside-
ravelmente reduzidos.

Como faremos
Instalaremos 8 estações compostas por dois painéis que criam o am-
biente para os diferentes testes e atividades oferecidos. Contaremos 
com dezenas de profissionais e voluntários abordando os principais fa-
tores que influenciam no bem estar do corpo e da mente. Atenderemos 
5.000 pessoas.

Onde faremos
Parque da Cidade.

Quando faremos
22 de setembro: 9h às 16h.

22Domingo
de setembro

um povo que promove a boa saúde



O que faremos
Faremos um movimento de oração em favor de Brasília com uma gran-
de concentração na Esplanada dos Ministérios para anunciarmos a 
Grande Esperança.

Por que faremos
“Aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de nosso 
grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.” Tito 2:13 

Como faremos
Mobilizaremos os mais de 20.000 membros de nossa comunidade para 
trazerem seus amigos para ouvirem uma palavra de esperança.

Onde faremos
Em 14 regiões do Distrito Federal e entorno, e na Esplanada dos Mi-
nistérios.

Quando faremos
18 a 20 de setembro em 14 regiões do DF e entorno às 19h30.
21 e 22 de setembro grande concentração na Esplanada dos Ministé-
rios às 19h.

18a22de Setembro
quarta a domingo

um povo que anuncia a esperança
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Nas regiões
18 a 20 de setembro: 14 pontos em todo o DF e entorno

Grande concentração
21 e 22 de setembro: na Esplanada dos Ministérios 18 a 22de Setembro

quarta a domingo
um povo que anuncia a esperança
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base

pontos deARRECADAÇÃO
OPERACIONAL

reuniões

Pr. Ivan Saraiva
18/Set - Quarta-feira

Pr. Gilmar Batistoti
19/Set - Quinta-feira

Ópera Hall
Setor Hoteleiro Norte Quadra 05 Bloco A Parte A
Asa Norte, Brasília

Pr. Luis Gonçalves
20/Set - Sexta-feira

Pr. Otoniel Ferreira
20/Set - Sexta-feira

Igreja Adventista do Sétimo Dia
L2  Sul, SGAS Quadra 611, Mod. 75
Asa Sul - Brasília

Igreja Adventista do Sétimo Dia
SGAN 608, Modulo B

Asa Norte - Brasília
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base

pontos deARRECADAÇÃO
OPERACIONAL

reuniões

Pr. Luis Gonçalves
18/Set - Quarta-feira

Pr. Charlys Siqueira
19/Set - Quinta-feira

Leandro Quadros
20/Set - Sexta-feira

Igreja Adventista do Sétimo Dia
Qne 29 Lote 33

Taguatinga Norte

Pr. Ivan Saraiva
20/Set - Sexta-feira

Pr. Robson Menezes
19/Set - Quinta-feira

Pr. Gilmar Batistoti
18/Set - Quarta-feira

Igreja Adventista do Sétimo Dia
QSB 04/05, Área Especial 07 Av. Samdu
Taguatinga centro
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base

pontos deARRECADAÇÃO
OPERACIONAL

reuniões

Pr. Ronaldo de Oliveira
18/Set - Quarta-feira

Pr. Arílton Oliveira
20/Set - Sexta-feira

Pr. Itaniel Silva
19/Set - Quinta-feira

Igreja Adventista do Sétimo Dia
Area Especial 22 - Setor Central
Gama Oeste

Pr. Itaniel Silva
18/Set - Quarta-feira

Pr. Ivan Saraiva
19/Set - Quinta-feira

Pr. Everon Donato
20/Set - Sexta-feira

Auditório CNTI
BR 040 KM 9,5, Posto Ypê, Setor de Chácaras Marajoara, s/n

Fazenda Taveira - Luziânia - GO

Pr. Berndt Wolter
18/Set - Quarta-feira

Pr. Charlys Siqueira
20/Set - Sexta-feira

Pr. Udolcy Zukowski
19/Set - Quinta-feira

Igreja Adventista do Sétimo Dia
EQNP, Entre Quadra 14/18, Setor Especial - Área H
Ceilândia Sul
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base

pontos deARRECADAÇÃO
OPERACIONAL

reuniões

Pr. Ariton Oliveira
18/Set - Quarta-feira

Pr. Cândido Gomes
20/Set - Sexta-feira

Pr. Ronaldo Oliveira
19/Set - Quinta-feira

Igreja Adventista do Sétimo Dia
QNN 35 Bl. 02
Ceilândia Norte

Pr. Otoniel Ferreira
18/Set - Quarta-feira

Pr. Emílio Abdala
19/Set - Quinta-feira

Pr. Robson Menezes
20/Set - Sexta-feira

Ginásio de Esportes
Quadra 301 - Samambaia Sul

(ao lado do estádio, em frente à Castelo Forte)
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base

pontos deARRECADAÇÃO
OPERACIONAL

reuniões

Pr. Udolcy Zukowski
18/Set - Quarta-feira

Pr. Ronaldo de Olveira
20/Set - Sexta-feira

Pr. Luis Gonçalves
19/Set - Quinta-feira

Igreja Adventista do Sétimo Dia
Área Especial, Setor Educacional Lote P 
(em frente à feira permanente) - Planaltina DF

Leandro Quadros
18/Set - Quarta-feira

Pr. Otoniel Ferreira
19/Set - Quinta-feira

Pr. Gilmar Batistoti
20/Set - Sexta-feira

Escola Adventista de Formosa
Rua Leonino Cesar, 171 - Centro 

Formosa - GO

Pr. Rodrigo Silva
18/Set - Quarta-feira

Pr. Emílio Abdala
20/Set - Sexta-feira

Pr. Berndt Wolter
19/Set - Quinta-feira

Igreja Adventista do Sétimo Dia
Quadra 12, Área Reservada 6 (ao lado da CAESB)
Sobradinho DF
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base

pontos deARRECADAÇÃO
OPERACIONAL

reuniões

Pr. Cândido Gomes
18/Set - Quarta-feira

Pr. Kleber Almeida
20/Set - Sexta-feira

Pr. Arilton Oliveira
19/Set - Quinta-feira

Igreja Adventista do Sétimo Dia
Rua 05 Q. 03 Lote 07 - Nova Flores
Flores de Goiás GO

Pr. Robson Menezes
18/Set - Quarta-feira

Pr. Isaías Marques
20/Set - Sexta-feira

Pr. Cândido Gomes
19/Set - Quinta-feira

Ginásio Municipal de Esportes
(em frente à Prefeitura Municipal)
Posse GO

Pr. Charlys Siqueira
18/Set - Quarta-feira

Leandro Quadros
19/Set - Quinta-feira

Pr. Paulo Alvarenga
20/Set - Sexta-feira

Igreja Adventista do Sétimo Dia
Rua Temistocles Rocha, S/N 

Campos Belos GO



Em meio à terra virgem desbravada
na mais esplendorosa alvorada
feliz como um sorriso de criança
um sonho transformou-se em realidade
surgiu a mais fantástica cidade
“Brasília, capital da esperança”
Desperta o gigante brasileiro
desperta e proclama ao mundo inteiro
num brado de orgulho e confiança:
nasceu a linda Brasília
a “capital da esperança”
A fibra dos heróicos bandeirantes
persiste nos humildes e gigantes
que provam com ardor sua pujança,
nesta obra de arrojo que é Brasília.
Nós temos a oitava maravilha
“Brasília, capital da esperança.”

Hino Oficial de Brasília
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