
 

 

 

   

“Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor” 
Romanos 14:8 

 

Geração 148 EAC 

Estimados Pais e/ou Responsáveis,          
 

Hoje, dia 27/02/2019, realizamos com os alunos em nossa Unidade Escolar o Geração 
148! O que é o Geração 148? É um projeto formado por juvenis e adolescentes de 6º ao 9º 
ano que visa o desenvolvimento do ser como um todo. Por meio de ações sociais, 
comunitárias e familiares, o projeto pretende amplificar em nossos alunos o verdadeiro 
senso de altruísmo.  

O projeto tem em seu âmago a reflexão do caráter do Criador, testificando seu plano 
de salvação e oportuniza a chance de vivermos a plenitude desse chamado para servir ao 
próximo. 

O significado do nome “Geração 148” tem como base a passagem bíblica de Romanos 
14:8 “ Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos, 
de sorte que, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor”. 

Portanto, convidamos nossos queridos alunos a participarem desse belíssimo projeto 
que, de fato, nos impulsiona a sermos cada vez melhores em nossa totalidade. 

Abaixo segue autorização que deve ser devidamente preenchida, assinada e entregue 
a direção da Escola, caso o(a) responsável esteja de acordo que o(a) vosso(a) filho (a) 
participe do Geração 148 EAC.  
OBS.: Para a padronização do Grupo Geração 148 EAC, estaremos adquirindo uma camisa 
de identificação que custará R$ 25,00, pois iremos utilizar todas as vezes que formos fazer 
alguma ação interna ou externa com os alunos. Mas, a não aquisição da camisa, não 
impedirá que o aluno participe, o mesmo poderá utilizar o seu uniforme. 

Desde já, agradecemos. 
 
 

Leonardo Lopes 
Administrador Escolar                

leo.silva@adventistas.org.br 

(22) 3025 6108/ 2735 0140 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZAÇÃO – GERAÇÃO 148 EAC 

 

Eu___________________________________________, responsável pelo (a) 
aluno (a) _____________________________________ do _____ ano, autorizo  a 
participar do Geração 148 EAC no ano em curso. 
 

Aquisição da Camisa: Sim (  )  Não (  )     Tamanho: _____ 

Comunicado Especial – 6º ao 9º ano – 06/ 2019 
Campos dos Goytacazes, 27 de fevereiro de 2019. 
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