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Terminou a pouco, na tarde desta quarta-feira (22) mais uma reunião da diretoria da Oapaz e o
Pastor J. Nascimento com a irmã Josilânia Fátima da Cruz a catadora de lixo que se tornou
conhecida depois que um vídeo postado na internet com ela cantando um louvor a Deus
puxando seu carrinho de trabalho emocionou a tantos quantos o assistiram.

O objetivo era analisar a nova situação surgida depois que ela ao fazer parte do programa
Domingo Show, da TV Record onde cantou e ganhou alguns presentes foi, juntamente com a
Oapaz, surpreendida com uma empresa que se dispôs a gravar o cd dela.

Como começou

Quando o vídeo foi postado na internet ela era tão desconhecida que nem se sabia de que
cidade era, onde morava e a qual igreja pertencia. Foi então quando o irmão Marcos Paulo
teve a ideia de fazer uma campanha para localizá-la. Encabeçando a postagem, um texto fazia
o seguinte apelo: COMPARTILHE, ATÉ ENCONTRARMOS ESSA MULHER....

Começou várias pessoas a curtir e comentar, a maioria demonstrando apoio, elogiando a bela
voz, a humildade e querendo ajudar a pobre moça. Foi quando a equipe da Ordem dos
Agentes da Paz e da Solidariedade tomou conhecimento e imediatamente acionou o Projeto
Louvor & Paz, ministério da Oapaz que se propõe a levar apoio e ajuda a adoradores de Deus.

Em um contato com o incentivador da mobilização, o Pr. Weslei Fernandes, presidente da
Ordem colocou a ong à disposição juntamente com a gravadora parceira a Infinity Records
para que a Josilânia fosse abençoada com a realização de um dos seus sonhos: gravar um cd.
A mobilização pela internet para localiza-la foi intensificada até que ela foi localizada.

A Oapaz em contato com o irmão Marcos, agendou formalizar oficialmente a oferta de
gravação do CD mas na condição de que fosse na presença dos pastores da Josi tendo em
vista o jeito simples dela e os poucos conhecimentos que se fazia necessário uma assistência
tanto espiritual quanto legal para ela.
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Surge a Record

Mas antes que este encontro acontecesse, surgiu a Record TV através do programa Domingo
Show, comandado pelo Geraldo Luis querendo fazer um quadro com ela e após filmá-la,
agendou levar o programa ao ar no dia 19 de outubro. Só que a Josi teve que assinar um termo
de compromisso pelo qual deveria manter sigilo, não deveria dar entrevista para ninguém até
que o programa fosse realizado.

Por orientação do Pr. Weslei, diante do compromisso assumido pela catadora de lixo, e como
nesta altura a equipe da Oapaz que já estava em contatos quase que diários com a pastora
Elizabete Martins da igreja onde ela congregava e com ela também, se decidiu respeitar o
compromisso, nada divulgando, mas apenas dando a ela a cobertura espiritual e conselhos.

No dia 14, uma terça-feira, chegam as passagens enviadas pela Record e as duas embarcam
para SP a fim de que os preparativos de ensaios e produção fossem realizados para o
programa que seria realizado ao vivo no domingo seguinte. E neste período a Oapaz mantinha
contatos quase que diários intercedendo e cobrindo a vida das duas até que domingo o pastor
Weslei pudesse viajar a São Paulo para estar junto com elas no programa.

Domingo chegou e a realização do quadro foi emocionante, quando a catadora de recicláveis
teve a rica oportunidade de cantar, ao vivo, diante de uma plateia lotada e para o Brasil, o hino
que ela cantava no vídeo, acompanhada apenas pelo seu carrinho de lixo. E mais ainda: para
surpresa dela, quem apareceu para cantar junto foi a intérprete oficial do hino, a cantora gospel
Damares que gravou esta faixa em seu CD. Foi emocionante, um momento de glória para uma
pessoa tão simples quanto Josilania.

Mais surpresa ainda

Mas a surpresa não se limitou a isto. Sem que a Josy soubesse, uma gravadora se propôs a
gravar um cd com 6 faixas e doando 100 cópias para ela, ato que pegou de surpresa até a
pastora Elizabete e o pastor Weslei que tinham sido informados de que o compromisso dela
era apenas de participação no programa.

2/3

Informações quanto a gravação do CD da catadora de lixo
Escrito por Paulo Santos
Qua, 22 de Outubro de 2014 18:40 - Última atualização Qui, 23 de Outubro de 2014 08:41

Após o encerramento do compromisso e já no aeroporto, Josilania em conversa com o Pr
Weslei sobre a novidade que os surpreendeu, resolveram que iriam orar, se reunir e ver que
decisão tomar já que na Oapaz diversos procedimentos que antecedem uma gravação tinham
sido tomados.

Por isto nada divulgamos aqui. Até o início desta tarde de quarta-feira após ter sido realizado
uma reunião com a direção da Oapaz, a Josi e o pastor J. Nascimento que a partir de agora
passa a também dar uma assessoria para a mais nova cantora gospel do Brasil. Nova reunião
está marcada para amanha pela manha, após o que traremos mais novidades. Acompanhe.

Veja abaixo alguns dos vídeos com a Josilânia Cruz:

https://www.facebook.com/video.php?v=736329963081973

http://entretenimento.r7.com/domingo-show/videos/catadora-de-lixo-cantora-realiza-grande-so
nho-no-palco-do-domingo-show-20102014

http://entretenimento.r7.com/domingo-show/videos/emocao-catadora-de-lixo-canta-ao-lado-deestrela-da-musica-gospel-20102014
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