
“This is the way; walk in it.” Isaiah 30:21

Dear PACA family,

For 60 years PACA has been nurturing and 
developing young people, through quality 
education rooted in Biblical truth, and we 
rejoice that our alumni are impacting the 
world through Christ in many walks of life 
and nations. 
 
During these years, the PACA Board of 
Directors followed God’s leading in 
meeting the needs of the growing student 
body, resulting in our beautiful campus 
oasis that serves a student body of 344. We 
are committed to the thriving future of this 
campus, investing generously in it and in 
our students.
 
At the same time, the PACA Board of 
Directors has long desired to reach more 
young people and families, expanding our 
mission and vision to a second campus. 
Today we announce the PACA2 project. We 
are in the initial stages, including property 
search and fund raising, so as God leads and 
the steps are taken, you will receive updates. 
 
We need your prayers, and invite you to 
share in this vision, and the work we have 
before us. Consider being a part of this 
project, join with us in the way that God 
touches your heart. 

As in the past 60 years, whether we turn to 
the right or to the left, what is utmost to the 
PACA Board of Directors is to hear God’s 
voice telling us “This is the way; walk in it.” 
Isaiah 30:21

Listening to Him,

Danny Woods
President 
Board of Directors 
Pan American Christian Academy

Querida Família PACA,

Por 60 anos, a PACA tem nutrido e desenvolvido 
jovens através da educação de qualidade, firmada 
em verdades bíblicas, e nos alegramos que os 
nossos ex-alunos estão impactando o mundo 
através de Cristo em muitas áreas e nações. 

Durante esses anos, o Conselho Diretivo da 
PACA tem seguido a direção de Deus para 
atender as necessidades do corpo discente que 
está crescendo, e resultou num lindo campus, 
que é um oásis para os nossos 344 alunos. 
Estamos comprometidos com um futuro 
próspero para este campus, investindo de forma 
generosa no campus e em nossos alunos.

Ao mesmo tempo, o Corpo Diretivo da PACA 
há muito anseia em alcançar mais jovens e mais 
famílias, expandindo nossa missão e visão para 
um segundo campus. Hoje, anunciamos o 
projeto PACA2. Estamos na fase inicial do projeto, 
procurando terrenos e levantando fundos. 
Conforme Deus dirigir os próximos passos e 
decisões forem tomadas, vocês serão informados. 

Precisamos de suas orações, e convidamos vocês 
a compartilharem desta visão e do trabalho que 
temos pela frente. Considerem a possibilidade 
de fazer parte deste projeto, e juntem-se a nós da 
maneira que Deus tocar em seus corações.

Nos últimos 60 anos, quando nos voltamos para 
direita ou para a esquerda, o mais importante 
para o Conselho Diretivo da PACA é ouvir a voz 
do Senhor dizendo, “Este é o caminho; siga-o.” 
(Isaías 30:21)

Buscando ouvir a voz do Senhor,

Danny Woods
Presidente 
Conselho Diretivo da 
Pan American Christian Academy
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