Oapaz e Unipas realizam cerimonia recebendo novos membros
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Em uma concorrida solenidade conjunta, realizou-se na cidade de Campinas, São Paulo, a
formatura de novos capelães pela União Internacional de Pastores e Capelães (Unipas) e a
condecoração e entrega de títulos pela Ordem dos Agentes da Paz (Oapaz) a alguns que se
destacaram na atuação em favor de causas sociais.

A cerimonia aconteceu no dia 20 deste mês de setembro, nas dependências da Igreja
Assembleia de Deus de Vila Nova liderada pelo pastor Flauzilino Araujo dos Santos e contou
com a presença de familiares, pastores e os capelães que, felizes, abrilhantaram a festa com o
lindo uniforme da Unipas promotora do curso que os recebeu como novos membros.

Alguns deles antes mesmo de se formarem já atuavam no exercício de capelania prestando um
dos ministérios que é o de levar ajuda a pessoas necessitadas. E por isto a Ordem dos
Agentes da Paz os reconheceu e os recebeu como seus novos agentes da paz e da
solidariedade mediante a entrega do certificado.

No mês de julho uma inesperada e forte tempestade se abateu sobre algumas cidades dos
estados de Santa Catarina e Paraná resultando em milhares de vítimas que perderam
praticamente tudo que tinham dentro de casa. Preocupado com a grande quantidade de
desabrigados na cidade de Jaraguá do Sul e outras próximas e por ser grande a necessidade,
imediatamente a Ordem dos Agentes da Paz, cumprindo uma das suas finalidades, orquestrou
uma mobilização no sentido de arrecadar doações para os desabrigados.

Foi quando alguns capelães da cidade de Campinas, sob a coordenação do Pr. Mario Luiz de
Araujo, diretor estadual da Unipas-SP, se mobilizaram juntando mais de uma tonelada de
roupas e calçados que foram enviadas para as famílias catarinense.

Fazendo jus ao mérito, a Oapaz outorgou o título de Agentes da Paz e da Solidariedade a
estes bravos e solidários capelães. Veja as fotos clicando aqui.
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