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 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 
                                                                                                    Marcos 16:15 
 
 
Louvado seja Deus, mas um mês em que pudemos viver o cuidado do Senhor
para conosco! No mês de abril, o Projeto Vida teve a grande missão de
praticar o que nos é ensinado sobre o amor ao próximo.  
A escola social iniciou o mês com diversas programações especiais em
comemoração à pascoa, desde a primeira semana os professores dedicaram-
se na organização e preparação das atividades, teve jogral, nossos alunos
puderam descobrir e aprender o verdadeiro sentido da Páscoa, brincadeiras
com perguntas e respostas, caça ao tesouro, oficina de dança, lava pés, ceia
do Senhor e ainda apresentação de teatro com a equipe Alpha (nossa equipe
itinerante), tudo foi preparado com muita dedicação e amor, Deus foi
maravilhoso conosco, nossas crianças brincaram, divertiram-se e
aproveitaram cada minuto intensamente, houve a distribuição de
lembrancinhas. Louvamos a Deus pela vida de cada professor, colaborador e
voluntários que se dedicaram para realizar toda a programação deste mês, e
para comemoramos não somente com nossos alunos, mas com a
comunidade, no dia 15 foi realizado o 2° Almoço Solidário, onde mais de mil
refeições foram entregues, além de serviços de corte de cabelo, aferição de
pressão, medição de glicose, brincadeiras para as crianças, pintura no rosto,
distribuição de algodão doce, pipoca e sorteios de brindes, e mais
apresentações e momento de falar da palavra, onde o verdadeiro sentido da
pascoa foi compartilhado, houve o convite para que as pessoas que estavam
ali se entregassem a Cristo, um de nossos pastores conduziu a oração,
sabemos que a semente foi lançada e irá gerar frutos. O almoço contou com a
presença de diversas autoridades públicas, parceiros e amigos do Projeto
Vida. Ao fim do evento uma senhora veio até o pastor Paulo, agradeceu pelo
evento e pelo trabalho da escola social, ela compartilhou que cria os netos
sozinha, e teme que eles possam ser influenciados pelas ruas, disse ainda
que o projeto tem sido fundamental na criação dos netos. 
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Que alegria saber que o Projeto Vida tem alcançado o propósito maior que é
fazer o nome D’ele conhecido a tempo e fora de tempo. 
No mês de abril nós comemoramos a crucificação de Jesus Cristo, e, se Ele não
tivesse feito isso por nós, estaríamos perdidos. Essa é a verdadeira Páscoa e
ficamos muito felizes de poder comemorar junto a comunidade através deste
almoço solidário, disse o pastor Paulo Novaes na ocasião. 
A equipe itinerante foi para as cidades de Assis/SP e Garça/SP, em parcerias
com as igrejas locais, onde realizaram o trabalho de conscientização e
combate ao uso das drogas, por meio de peças de teatro nas escolas e praças.
Houve ação social com serviços de atendimento a comunidade: aferição de
pressão e medição de glicose, esmaltação de unhas, corte de cabelo e
distribuição de materiais literários da editora Pão Diário, e, para as crianças,
foram feitas pintura no rosto, histórias foram contadas e algodões doces
foram distribuídos, e ainda o impacto cultural com dança de rua, teatro, show
pirotécnico e artes circenses com o objetivo de atrair moradores da
comunidade, para que conheçam a Deus. Foram alcançadas em torno de 900
pessoas nestas duas viagens. 
Uma menina que ouviu a pregação estava se sentindo muito mal por ser
desobediente e respondona com os seus pais; foi explicado a ela sobre o
pecado de desobediência, mostrando que Adão e Eva foram desobedientes e
com isso foram afastados de Deus. Ela entendeu o amor de Deus e a
importância da obediência. Ela fez a oração de confissão e saiu dali
entendendo a necessidade de ser amiga de Deus e obediente a Ele. 
Após uma experiencia um de nossos voluntários compartilhou: “Realizar esse
trabalho voluntário é agir em prol do bem coletivo e isso inclui o nosso próprio
bem também. Afinal estamos trabalhando para ajudar o nosso próximo. O
impacto de ações sociais, sejam elas quais forem, são tanto para quem as
recebe como benefício, como para quem está voluntariamente ajudando a
equipe a realizar tal ação. Agradeço ao Projeto Vida, por ter me aceito e me
dado essa oportunidade”. Sabemos que nossa missão é ser cada vez mais
parecidos com Cristo e isso inclui fazer a diferça lá fora, mas igualmente na
vida de quem esta ao nosso lado no dia a dia, nosso coração se alegra em
saber que em nosso meio vidas tem sido impactadas e moldadas, que
possamos ser igreja/familia, e auxiliar nossos irmão na caminhada com Cristo. 
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PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 
Pedimos oração por nosso país e governantes, por cada um de nós, para que possamos
cumprir nossa missão de levar o evangelho, por nossas famílias, por nossas crianças, por
nossos missionários, pela próxima viagem de nossos missionários que será para o sertão. 
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Somos gratos a Deus por nos sustentar, pelas vidas que são alcançadas, agradecemos a
cada irmão, igreja que nos abençoa com orações, com doações, com seu amor. Que Deus
em sua infinita bondade possa abençoar a vida de cada um. 
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