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MURAL DE HONRA 

 AO MÉRITO

Deus abençõe a cada um
pelo envolvimento com o 

Reino de Deus.
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E o mural de hoje é para aqueles que além
de compartilhar o reino, tem a criatividade,

gratidão e ousadia nas redes sociais. 
Aqui vai cinco divulgadores do reino que se

destacaram nesta semana. 

Evangelista Eliane Pereira e o líder
Antonio Franck  permanecem firmes

nas reuniões de suas células. 
Um tempo de consolidação e

comunhão com cada ovelhinha!

Evangelista Letícia Caetano
usou suas redes

sociais  como memorial.
Trouxe essa semana a
memória das vitórias

conquistadas na sua vida e
de sua célula. 

A líder Patrícia usou seu feed do facebook para
um ato de gratidão. Por cada oportunidade

recebida. E por fazer parte do Reino de Deus.

E seu embrionário Renato Lima impactou as
redes sociais com suas publicações. Ele tem

levado muitos jovens a conhecer o evangelho e
estarem conectados com as lives do

Avivamento.
Na segunda feira sairá na exclusiva, a entrevista
dele para o jornal online aviva news sobre esse

trabalho abençoado na comunidade do
 Taboão da Serra.
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Coronavírus: sem ação dos
governos, periferias se organizam

como podem

Com diversas atividades como: aulas de violão,
coreografia, teatro, escolinha de futebol, atividades

educacionais para crianças entre outros. Também realiza
projeto de ação social como: Arrecadação de alimentos
para afins de cesta básicas para famílias necessitadas,

cestas para missionários. Arrecadação de alimentos para
eventos como: Retiros Espirituais, Atividades

Educacionais para Crianças, Encontros de Restauração de
vidas que se encontram em situações conturbadas.

Também realiza Festivais de Doces, Bazar, Assistência e
Orientação Familiar entre outras.

E mais do que nunca a ABER tem entrado com Ações
neste distanciamento social, com Ações sociais de

distribuição de Alimentos. 
Localizada em São Paulo no Distrito do Rio Pequeno –

ZONA OESTE, a Associação distribui doações de
alimentos, beneficiando moradores das comunidades

próximas. Como a comunidade do Sapé, São Remo e Vila
Dalva, e algumas regiões como Osasco e Mairiporã.

Em meio a uma Pandemia os mais vulneráveis são os de baixa renda, idosos, comunidades,
moradores de rua entre outros. 

E sabendo disso muitas vezes a própria comunidade entra em ação para um ajudar o outro, mas
também podemos encontrar diversas ações sociais de entidades beneficentes. 

Hoje o EXTRA CIDADÃO, trouxe Ações Sociais vindas de alguns bairros em prol a comunidade.
Entrevistas Exclusivas com Voluntários. E esta matéria de tão abrangente e complexa iremos

disponibiliza lá em 2 PARTES.
Fique agora com O JORNAL EXTRA CIDADÃO NOSSA VOZ, SUA VOZ – Ações Socais - PARTE I:

O Brasil tem 13,6 milhões de pessoas morando em
favelas, segundo os institutos Data Favela e
Locomotiva. Algumas delas são mais populosas do
que municípios inteiros. Além disso, são 77
milhões de pessoas inscritas no Cadastro Único,
via de acesso aos benefícios sociais. Outros 66
milhões de pessoas possuem uma renda muito
baixa, de menos de meio salário mínimo por
pessoa da família, e 41 milhões de pessoas recebem
o Bolsa Família. O país ainda tem 41 milhões de
trabalhadores informais.
Enquanto o poder público não oferece soluções
específicas para a situação das favelas, elas juntam
forças para combater o vírus como podem.

A Associação Beneficente El Roi, também
designada pela sigla ABER, constituída em 06
de Maio de 1999, é uma entidade civil, sem
fins lucrativos, sem distinção de raça, cor,
condição social, sexo, credo político ou
religioso, com registro em São Paulo e
patenteada pela Mercosul do Brasil. 
A ABER luta em exercer um importante papel
na sociedade que é integrar toda criança,
jovem e adulto da comunidade para uma
educação, capacitação, valores e princípios.

As doações são feitas pela Associação, graças a ação social de muitos envolvidos, os voluntários da
ABER têm guerreado para trazer o melhor para a Associação. 
Existem quatro equipes e dentro das equipes existem os voluntariados que vão atrás de doações em
prol a comunidade. E o JOAN fez uma entrevista com os líderes de algumas equipes e depoimentos de
voluntários de como tem sido nesta Pandemia as arrecadações e as ações sociais:
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Ações Sociais 

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE EL ROI 

Matéria Jornalística e Produção de Texto: Gabriela Machado
Entrevistas: Ev.Katia Cristina
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“Há 4 anos temos parceria como um açougue e uma padaria sempre que solicitamos eles nos
doam seus produtos. Há 2 anos parceria com um Mercado do qual realizamos arrecadação
de alimentos e produtos de limpeza 1 a 2 vezes por mês. Há 2 anos parceria com o Fundo
Social de São Paulo, eles nos doam tanto alimentos Bauducco próximo ao vencimento, tanto
roupas, brinquedos e acessórios novos. Há 9 meses parceria com um Hortifruti que
semanalmente nos doam legumes e frutas. Temos parceria há 4 anos também com 3 lojas de
Tintas que todo Acampamento eles nos doam seus produtos. E muitas outras parcerias que
temos, que doam em dias e meses aleatórios, mas que sempre nos contemplam quando
solicitamos.
Centenas de pessoas são abençoadas toda semana com as doações, sabemos da condição e
situação de cada pessoa que trabalhamos e ver que a Associação Beneficente El Roi está ali
apoiando, ajudando a amenizar cada vez mais a fome e a carência das comunidades, nos
traz um impacto muito grande, só tenho a agradecer por participar desse projeto.
O que me faz despertar para o voluntariado são as Conquistas. Minha família sempre
trabalhou com doações, em albergues e creches, claro, são projetos e situações diferentes,
mas sempre vi resultado no trabalho deles. Então quando tive a oportunidade de liderar
uma Equipe pude entender o que é perseverança de alcançar aquele projeto, se não, não
alcança o objetivo, doação é conquista, você conquista o doador para que ele abrace o
projeto e não somente supra algo momentâneo”. 

Também a Paloma Silva que lidera uma equipe nos
contou como tem sido pra ela esse trabalho de
ação social. Ela que está na parte da organização e
administração dos alcances das doações. Ela nos
falou que tem envolvimento de doações de
alimentos, frutas e legumes para abastecer as
famílias e beneficia lás. Sua equipe também está
envolvida nas doações de material de Construção.
A ABER está em fase de acabamentos e construção
da estrutura da sede da Associação, que se localiza
no Embu das Artes - SP, onde irá funcionar aulas e
atividades, atendendo diversas famílias. E as
doações de material de construção é de suma
importância. A Associação não tem parceria com
nenhuma empresa e muito menos com o governo
ou patrocínios, por isso a importância de
voluntariados.

“Nós temos essas doações, mas
nosso trabalho ainda precisa

crescer muito. Eu pretendo em
nome de Jesus, conseguir doações

para atender todas as
comunidades onde temos

trabalhos, ainda não chegamos
nesta meta. Mas pretendo

alcançar e atender muito bem
todas as comunidades, pelo

menos dentro de São Paulo onde
temos trabalhado, através do

ministério.”
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Evangelista Letícia Caetano uma das
Líderes de Equipe faz a organização de
arrecadações de alimentos e também de
produtos de limpeza em rede de
supermercado desde 2018, e ela nos
contou também que tem outras parcerias
em outros comércios e falou um
pouquinho do seu envolvimento com
tudo isso.

“Nós temos algumas parcerias fixas como, o Banco de Alimentos CEASA, onde nos
fornecem muitos alimentos como Legumes e Frutas. Temos também o E Sampa que nos

doa uma grande quantidade de frutas, especificamente o Caqui e temos distribuído
para as comunidades. Temos também a parceria com a Padaria Pão do Olivier,

semanalmente nos doam pães para a distribuição da comunidade “. 

Paloma também nos conta que o desafio de
liderar uma equipe, a desperta estar envolvida na
Ação de ser uma voluntariada, com isso dá um
despertar para encorajar a equipe e poder fazer as
ações sociais. 

A líder de Equipe também fala como admira a ABER pelas Ações Sociais, algo puro e bonito,
que não foca méritos, que foca o ser humano e em ajudar, e o amor ao próximo. Ela também
enfatiza a importância do crescimento e o entendimento dos voluntários para se envolver e
alcançar maiores metas e objetivos para atender a todas as comunidades onde o Ministério

Avivamento para as Nações está. 
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“Temos uma fornecedora em Ibiúna parceria
fixa, que no caso em períodos de

acampamento sempre pudemos contar com
eles até o exato momento, são folhagens que
pegamos todas frescas para todos os dias de
acampamento. Outra fornecedora que temos
fixa é uma padaria no Centro de São Paulo as

doações são feitas 1 vez por semana, e
recebemos diversos tipos de pães”. 

“Fazer o bem as pessoas, nós ficamos alegres
cada vez que podemos ajudar um pai de

família com os alimentos que são
arrecadados pela nossa associação. 

Para termos um bom resultado precisamos
do envolvimento de cada pessoa que

participa, cada pessoa envolvido nos ajuda
abrir mais portas”. 

A ABER é ligada ao Ministério Avivamento para as
Nações, o ministério não só aborda as comunidades
no assunto religioso, mas também junto com a
ABER, tem aconselhamento familiar, apoio à
Criança e Adolescente através do Projeto
Resgatando Crianças para Jesus. E além disso, leva
um incentivo e acompanhamento de Jovens para o
empreendedorismo e capacitação tendo
oportunidades e assim tirando os jovens da vida de
violência e crime. Uma realidade nas comunidades. 
A ABER também tem em ação a recuperação de ex
viciados e ex da vida do crime, através das
construções eles tem uma terapia na ação de ser um
voluntário, no momento das construções eles
compartilhando suas dificuldades, tem apoio um do
outro e a comunhão. Eles têm acompanhamento e
orientação. E isso tem recuperado dezenas desses
homens que pela sociedade não teria jeito.

Evangelista Iraneide Santos, Vaneide Rosa, Tiago Nunes, Paulo Cabral, Clésio Silva, Tadeu Azevedo,
Jefferson França e Kauan Santos são alguns entre as dezenas de voluntários da EL Roi, entre eles,

temos pais e mães de família, jovens e adolescente. A ABER oferece oportunidade de agregar e
estabelecer princípios para um crescimento na vida daquele que se coloca para cooperar com o

trabalho voluntário, sem ter acepção de sexo, idade, cor e raça.
Evangelista Iraneide Santos é mãe de quatro filhos, esposa e trabalha fora também, mas isso nunca

impediu de ser uma voluntária na ABER.

Afinal o que é trabalho voluntário? O trabalho voluntário como seu nome já diz é sem
remuneração, é o conjunto de ações de interesse social e comunitário em que toda a atividade

desempenhada reverte-se á favor do serviço e do trabalho com objetivos de escolaridade, cívica,
científicos, recreativos, culturais etc. Uma pesquisa feita em 2018 pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), mostra que 7,4 milhões de pessoas realizaram trabalho
voluntário, o equivalente apenas a 4,4% da população de 14 anos ou mais de idade. 

O aumento foi de 12,9% em comparação a 2016. 
O Voluntariado desperta as pessoas para os seus direitos e deveres como cidadãos e também

para a força que passam a ter quando se organizam em solidariedade coletiva, a melhor forma
de amor ao próximo.

“Pra mim tem sido uma honra muito grande
participar das ações da associação, sair pra

conseguir doação participar das arrecadações
é um privilégio muito grande. Faço com muito
amor. E Para aqueles que são voluntários, digo

que não desistam, que possamos a cada dia
nos envolver mais, essas ações tem

beneficiado muitas famílias, vamos nos
dedicar cada vez mais”. 
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As Líderes Patrícia Silva e Tainã Anastácio também nos contaram em relação as doações:

Elas nos contam também a importância de estar fazendo essa ação social.

A IMPORTÂNCIA DE SER UM VOLÚNTARIO: 

(Taina Anastácio ao lado direito da tela)

(Patrícia Silva ao lado direito da tela)

Ela deu seu depoimento para nós 
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- Tadeu Azevedo que é pai e um trabalhador, mas sempre arranja um tempo para se dedicar com a causa do
voluntariado.

Jefferson França que faz parte da mesma equipe de Tadeu também acrescentou dizendo que é uma honra, e
que eles também são beneficiados com esse projeto. E falou pra nós que a missão também não é fácil, mas que

é um privilégio fazer parte de tudo isso.

“Eu gosto muito de fazer esse trabalho, é uma
oportunidade muito grande, poder estar envolvida
é um prazer. Uma satisfação e uma felicidade, me

sinto lisonjeada de fazer parte dessa causa. Eu
queria poder incentivar você que não faz parte das

arrecadações. Isso também é um crescimento
espiritual, poder estar ali junto com os outros

voluntários, que também são irmãos em Cristo. Pra
mim é um grande privilégio. Faça parte você

também dessa causa”. 

“O que posso dizer é que fazer parte das ações sociais,
tem sido benção. Deus tem retribuido na área

familiar, espiritual, financeira, profissional,
ministerial, minha vida como um todo, como ser

humano, como líder, como pai. Tudo. Não tenho o que
reclamar. Participar dessa causa, é servir a Deus

também, participar do Reino de Deus, então Deus
participa também das nossas vidas. Através da nossa

vida, outras pessoas acabam tendo entendimento,
através das nossas vidas, outras pessoas vão se

despertando por essa causa também”.

“Me sinto muito honrado em saber que estou
contribuindo, correndo atrás de doações e também

buscando e fazendo trabalhos voluntários, fico muito
feliz em saber que dezenas de pessoas estão sendo

beneficiadas com alimentos que muitas das vezes tenho
conseguido através do meu trabalho voluntário, pra mim

é um grande privilégio fazer parte dessa associação,
agradeço a Deus por essa oportunidade” 

“Pra mim tem sido muito gratificante e um
aprendizado enorme tanto pra minha vida social

quanto para a espiritual, porque quando estou em uma
arrecadação ou pedindo doações eu preciso falar com
pessoas que nunca vi na minha vida e isso me ajuda

muito. Eu já fui uma pessoa que tinha muita vergonha
e isso me ajudou perder a timidez. Me ajudou na

comunicação, hoje eu consigo falar, pregar a palavra
de Deus pra qualquer pessoa. Graças à Deus eu não

tenho mais vergonha de me comunicar”. 
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“É uma rica oportunidade pra quem está
envolvido, parece ser fácil conseguir doações,

mas envolve muitas coisas... falar com as
pessoas é um dos desafios, onde podemos

perder aquele travamento de falar em público,
também receber alvos da equipe é um outro

desafio a cumprir e poder lutar por um alvo de
doações. É uma satisfação ver que cumprimos a

missão.”
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Vaneide Rosa também não leva uma vida diferente da Evangelista Iraneide, assim como ela, é
mãe de três, esposa e trabalhadora. Mas nunca mediu esforços pelo trabalho voluntário. Ela

conta para nós como é fazer parte desse trabalho:

Paulo Cabral e Clésio Silva fazem parte da mesma equipe e também são pais, esposos e
trabalhadores e sempre se colocam para ajudar:

Paulo Cabral contando para nós,
 e Clésio acrescentou dizendo:

“Além de ser um privilégio e uma honra. Estar se
envolvendo cada vez mais, estamos plantando para

que outras pessoas possam ser abençoadas. E
desejamos que outras pessoas possam se levantar

para que essa causa avance cada vez mais”. 

Outro voluntario é o Tadeu Azevedo que com
 muita alegria nos contou:

Kauan Santos de apenas 15 anos, também é voluntário dessa 
causa e deu seu depoimento para nós com

 grande propriedade e firmeza ele diz:

Kauan Santos ainda nos citou uma passagem da palavra
de Mateus 25:42 – 45, onde Jesus cita a importância de

ajudar os que tem fome e sede. 
Ele acrescentou dizendo: 

“E o que eu entendo disso é que o trabalho voluntário ajuda as outras pessoas, é como se
estivéssemos ajudando o próprio Jesus.

(Jefferson França ao lado esquerdo da tela )

(Clésio Silva  ao lado direito da tela )

(Paulo Cabral  ao lado direito da tela )

(Vaneide  ao lado direito da tela )
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Na ABER as doações são arrecadadas,
separadas, armazenadas e distribuídas. Para
isso temos um setor de mulheres guerreiras
que fazem esse trabalho. 
O Setor das Levitas (é o nome dado para
aqueles que cooperam para a manutenção da
casa de Deus) tem a função de receber as
doações no local, separar por ordem de data e
vencimento, limpeza dos produtos e
higienização. Elas têm total responsabilidade
do controle de chegada e saída, relatórios a
ser prestado para a direção da Associação,
todo o controle de quantidade também. Além
disso, elas organizam, tendo todo tipo de
cuidado ao distribuir, para não haver
desperdícios em ambas partes na
distribuição. 
Elas ficam responsáveis também pela foto
que é divulgada na página da Associação de
todos aqueles que são beneficiados e também
daqueles que são voluntários e são
beneficiados através das arrecadações.  

Com base na semana, em média são beneficiadas mais de 50 famílias na semana através das
doações de frutas e legumes. Mas a ABER, distribui também roupas, brinquedos, alimento não
perecível, cestas básicas. Almoços e café da tarde para voluntários. Cestas para Missionários,

entre outras dezenas de Ações sociais. 

Para saber mais sobre a Associação Beneficente El Roi (clique aqui) ou qualquer imagem, e
será direcionado para a página da Associação, e se quiser ser um cooperador ou voluntário

dessa causa entre em contato (clicando aqui).

Em um grande senso comum, perguntamos para os voluntários o que poderiam dizer para
outros voluntários e o qual recado deixar para quem não faz parte (ainda) dessa causa e todos

disseram:
Para quem faz parte, vamos lutar para avançar, é isso mesmo, vamos lutar, porque a obra não

pode parar. E para aqueles que não fazem parte, entre agora nesta causa, é um grande
privilégio e Deus vai te honrar.

“É uma benção fazer esse trabalho voluntário.
Com a associação estamos conseguindo

ajudar diversas famílias, ainda mais nesses
tempos difíceis. Enquanto tem famílias que
tem muito, tem outras que não tem quase
nada. Participar dessa causa foi tudo muito

novo pra mim, por que sempre tive
dificuldades com a timidez, e através dos

projetos da associação conseguindo ir atrás
de doações, nas arrecadações nos

supermercados, explicando os projetos, isso
quebrou as barreiras, fui liberto e sou grato

por isso”. 
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Tiago Nunes também pai, esposo e trabalhador e assim como Kauan tem quebrado as
barreiras da timidez com o trabalho voluntário na ABER. 

Todo cuidado e amor ao receber e armazenar

Evangelista Eliane Pereira e Evangelista
Katia Cristina são uma das que fazem parte

desse setor e deixaram um depoimento
para nós:

“Mi sinto honrada em fazer parte dessa equipe, porque sei que esse trabalho é tudo para a
obra do Senhor. É gratificante ver as famílias sendo beneficiadas com esse projeto, aprendo

muito fazendo esse trabalho e também é maravilhoso estar envolvida nessa causa”. 

E Evangelista Katia Cristina acrescentou dizendo:

“Gratificante, um aprendizado mútuo.
Não é apenas organizar, mas ver o empenho dos voluntários em conseguir as doações, ver 
a satisfação das famílias que recebem”.

O Jornal Extra Cidadão preza pelas boas ações, por um desenvolvimento saudável de uma
sociedade. E queremos dar voz para quem faz, luta e se importa. 

Na próxima edição falaremos de mais ações Sociais, uma delas é uma Ação beneficente na Favela
do 1010 em São Paulo Zona Oeste e muito mais. Não perca e aguarde! 

SUA VOZ, NOSSA VOZ! 
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TODOS OS FILHOS DE DEUS TEM O SEU CHAMADO
PARTICULAR, MAS O CHAMADO DO IDE É PARA TODOS,
MAS COM ESSA QUARENTENA TEMOS COMO OBEDECER O
IDE DE JESUS ?
CLARO QUE SIM, ATRAVÉS DAS PLATAFORMAS DIGITAIS
VOCÊ PODE ALCANÇAR MUITAS ALMAS E EXPANDIR O
REINO DE DEUS! VEJA AGORA ALGUMAS DAS FORMAS DE
ESPALHAR A PALAVRA DE DEUS:

Lives, Posts, vídeos  e muitos mais.
Incentive seus discípulos a se
conectarem ao máximo com a

página do Avivamento.
 Para assim eles ficaram por dentro

de todas as novidades do ministério.
Para conquistar almas ( pv 11:30),

tenha sempre a disposição de
marcar amigos e família nos posts,

podendo também mandar por
mensagem individualmente os

posts , vídeos entre outros
conteúdos do Facebook.

Canal que traz conteúdos
abençoadíssimos para toda família.  

Dê seu like, comentando, se
inscrevendo no Canal e ativando o

sininho você poderá receber
notificações a cada vídeo postado. 

Compartilhe também com família e
amigos, incentivando a estarem

também se escrevendo no Canal para
estarem por dentro de todas as

novidades!

24h conectando você ao Reino
de DEUS. 

Ouça a Web Rádio 24h, com
programações ao vivo das 9h
ás 18h. Mande seu recadinho,

grave  seu áudio. Participe
desta programação

abençoada. 
Mande o link para seus

contatos assim todos podem
ouvir e serem edificados
através da Web Rádio! 
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