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 Assistência e Orientação Familiar entre
outras atividades assim mostrado na
reportagem parte I, a ABER mais do que
nunca tem entrado com Ações neste
distanciamento social.
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.
Através de muitos missionários valentes as
doações também são distribuídas por eles,
para chegar à famílias mais distantes da
sede da ABER.
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EXTRA CIDADÃO: SUA VOZ NOSSA VOZ

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.

Nesta edição falaremos de mais ações sociais, uma delas é uma Ação beneficente na Favela do
1010 em São Paulo Zona Oeste e muito mais. Leia agora o EXTRA CIDADÃO: SUA VOZ, NOSSA

VOZ - AÇÃO SOCIAL nas COMUNIDADES

AMOR AO PRÓXIMO 
Patrícia  Oliveira e seu esposo Wanderson Gozi
deram uma entrevista para nós falando um 
 pouquinho do trabalho Missionário e 
Social feito através do ministério Avivamento
para as Nações e pela Associação Beneficente
El Roi  na região de Osasco e Mairiporã:

" Tanto em Mairiporã quanto em Osasco as
famílias são muito carentes e numerosas,
através da associação conseguimos levar

doações de alimentos, roupas, calçados e até
cobertores,tivemos dois casos na célula de

mamães que não conseguiram fazer o
enxoval para os bebês por causa da

pandemia e ganharam praticamente o
enxoval completo da associação."

Patrícia e Wanderson tem um
trabalho bem forte com crianças
adolescente e jovens.
O acompanhamento que eles
tem com cada família é
praticamente diariamente, por
mensagem, ligações, chamadas
de vídeo, e com a flexibilização
decretada pelo governo, eles tem
semanalmente feito visitas e
levado as doações de alimentos
disponibilizadas pela El Roi,
além de alimentos eles levam
roupas também para semear na
vida das famílias. 
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"É muito gratificante ver a alegria das
crianças porque ganharam roupas,
cobertores e os pais contentes porque
estão recebendo um suporte da nossa
Associação. 
É algo diferenciado no nosso trabalho,
e que também nos deixa muito alegres
é a possibilidade de pregar o
evangelho quando entregamos as
doações, é muito importante levar
uma palavra de esperança e mudança
de vida para essas pessoas que estão
carentes. O acompanhamento e
envolvimento da célula faz com que
elas se sintam acolhidas e tenham
força para continuar lutando por uma
vida melhor."

Gratidão em ambos  dos lados
A muitas maneiras de “ajudar" uma
família, uma pessoa, uma vida . Há duas
maneiras de ajudar, uma forma é  de
ajudar por dó e piedade a outra opção é 
 por amor e gratidão em estender a mão. 
A segunda opção vamos chamar de
“semear" na vida do próximo. Sabendo
que o mundo da suas voltas, nunca
sabemos quando pode ser nossa vez.
Por isso o ato de “semear" envolve o
amor e a gratidão de poder plantar e
sabendo que depois irá colher bons
frutos. 
Assim esta sendo para com os
missionários, tem sido recíproco a
gratidão:

"Sempre quando chegamos nas
casas somos muito bem
tratados, as famílias
agradecem as doações e
recebem com muita alegria,
nesse período de inverno
tinham famílias com doze
íntegrantes e até sem
cobertores e conseguimos
levar doações para suprir essa
necessidade. 
Também semanalmente
discípulos recebem doações de
legumes, frutas, verduras e
pães que já ajudam a
complementar as refeições. "

Cada ação feita sabemos que não
é algo tão gigantesco. 
Mas sabemos que um ato
pequeno torna grande em seus
feitos. 

Marmitas do bem
População de rua na cidade de SP aumenta 53% em 4 anos e chega a 24 mil pessoas
O Censo de 2019 apontou que 24.344 pessoas moravam nas ruas da cidade. Em 2015,
data do último levantamento, eram 15.905 moradores em situação de rua.
A região campeã de acolhimentos é a Moóca, no Centro de São Paulo, com 3.944
moradores de rua acolhidos, o equivalente a 33,73% da cidade. Somadas as pessoas em
situação de rua, a Subprefeitura da Moóca responde por quase 20% da população de rua
da cidade. A realidade das ruas é vista por todos aqueles que andam e moram na cidade
de São Paulo, e sabem que a vida do morador de rua não é fácil. Existe vários fatores
para existirem indivíduos em condições  trágicas nas ruas. Mas existem pessoas
abençoadas que fazem ações para diminuir pelo menos um pouquinho a dificuldade
desses moradores. E nesta pandemia vimos muitas ações em amor ao próximo. 

"A cozinha ficava fechada no horário
da noite e eles resolveram começar a

cozinhar uma macarronada e
entregar no centro da cidade de SP,

em um local conhecido como
"Cracolandia". Através da Camila
Nagata começamos a participar

dessa ação."

A ação foi idealizada por todos os
sócios do restaurante Varal 87,
durante o período de pandemia
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A média de marmitas entregues por dia
são 300, desde o início da ação já foram
entregues mais de 30.000 marmitas. 
No momento da entrega das marmitas
eles também recebem uma garrafa de
água, uma fruta e pãozinho.

É uma experiência única poder participar dessa ação social, saber a quantidade de
pessoas que não tem nenhuma refeição garantida por dia e poder contribuir para
mudar essa dura realidade é algo maravilhoso. Tudo é feito com muito carinho, na
tampa de cada marmita é deixado uma mensagem, uma frase escrita: "com amor",

isso aquece o coração de quem recebe e que muitas vezes se sente invisível
vivendo na nossa sociedade. Essa experiência também faz com que fiquemos cada
vez mais com nossos pés no chão e com nossos olhos mais abertos para ajudar o

próximo, porque muitas vezes devido a correria do dia a dia paramos de enxergar
as pessoas que vivem em condições de rua.

Essa ação é importantíssima, no
momento em que estamos vivendo
muitos abrigos foram fechados e as
pessoas ficaram sem nenhuma
assistência governamental e com a
circulação de pessoas reduzidas,
também pararam de receber doações,
graças essa mobilização milhares de
pessoas estão sendo beneficiadas.

É importante que cada vez mais a sociedade
civil se envolva em ações comunitárias, seja
trabalhando na linha de frente ou nas
arrecadações. Existem milhares de pessoas
desamparadas que contam com esse apoio
para ter um pouco de dignidade, ouvimos
relatos de integrantes do grupo que várias
pessoas estavam sem comer a dois ou três
dias.
 Se envolvendo nesse trabalho conseguimos
praticar um dos mandamentos mais lindos
que é "amar ao próximo como a si mesmo". 
E também compreendemos que com um
pouco de generosidade podemos
transformar a vida de uma pessoa. Porque o
ato de entregar a marmita é só uma forma
que toda a equipe envolvida encontrou de
acolher cada pessoa que se aproxima. 

Comunidade 1010
Na comunidade do 1010, a ação social fica por conta dos voluntários

da CUFA FAVELAS.

A CUFA promove atividades nas áreas da
educação, lazer, esportes, cultura e cidadania,
como grafite, DJ, break, rap, audiovisual, basquete
de rua, literatura, além de outros projetos sociais.
Além disso, promove, produz, distribui e veicula a
cultura hip hop através de publicações, discos,
vídeos, programas de rádio, shows, concursos,
festivais de música, cinema, oficinas de arte,
exposições, debates, seminários e outros meios.
São as principais formas de expressão da CUFA e
servem como ferramentas de integração e
inclusão social.

E nesta pandemia aqui na Região do Distrito do
Rio Pequeno na favela do 1010 entre outras
dezenas de comunidades eles tem feito um
excelente trabalho de assistência social.
Uma das voluntárias e também um dos
organizadores deram uma entrevista pra nós.
O líder da comunidade Marcos Antônio mais
conhecido como Bulula, falou um pouquinho pra
nós qual é a importância pra ele dessa ação:

"Como um morador da
comunidade desde a infância, me

sinto na obrigação de ajudar a
favela 1010 porque  a favela tem

muito potencial".

Edna Silva, voluntária dessa ação
nos disse como tem sido:

"Aqui na comunidade 1010 estamos
recebendo muitas doações.
Já foram entregues umas 5.000
cestas não somente na 1010 mas
também em outras 14 favelas ao
redor.
Já foi entregue na comunidade até
doação de gás, frangos, creme de
pele, benefício em dinheiro e muito
mais"
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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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