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Termina hoje a 1ª quinzena deste mês de abril. Quinzena marcada por grandes realizações e
acontecimentos. A maioria deles, altamente agradáveis mas alguns nem tanto.

Em função disto, várias reuniões foram realizadas nestes dias, resultando em diversas
decisões nas áreas de mobilizações sócio-humanitárias, gospel e administrativa. Nos
acompanhe pelas publicações que estaremos postando aqui e fique informado sobre nossas
atividades que atualmente, estão mais fortalecidas que antes.

Alguns destes acontecimentos são:
Fatos altamente agradáveis - A grande mobilização social e de ajuda humanitária
realizada pela Oapaz e o Projeto Messias em Goiânia e Paraúna: mais de uma tonelada de
doações que vão ajudar a centenas de pessoas necessitadas, chegando a elas, roupas,
calçados e alimentos. Até uma rua foi fechada para a realização de parte desta mobilização.
Daqui a pouco postaremos fotos e a reportagem completa com documentos.
- A cidade de Paraúna, estado de Goiás, é mais uma que está sendo alcançada com os
projetos sociais da Oapaz. Empresários e a prefeitura se juntaram a nós nestas grandes
mobilizações de ajuda humanitária. Mais tarde, mais informações.

- Início dos nossos cursos, apesar do falecimento do nosso diretor pedagógico. Cursos estes
tão aguardados por tanta gente que até já tinham se inscrito ou solicitado informações de datas
e horários. Finalmente vai começar, o que para nós é uma notícia altamente agradável.

- Registro da alteração estatutária da Oapaz tendo em vista que, registrada inicialmente em
2003, passou por algumas alterações. E a atual contempla o acréscimo de cargos da diretoria
e acréscimos nas atividades. Um fato marcante é que a elaboração do novo texto foi iniciada
pelo então Vice-presidente, José Davi Belizário que minuciosamente estudou tudo que
precisava alterar e/ou acrescentar, inclusive algumas das novas atividades sociais que seriam
exercidas por ele. E sonhava ver registrado o documento iniciado por ele. Faleceu pouco antes
da conclusão. Mas agora já está no cartório.

Fatos nem tanto agradáveis
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- Falecimento do nosso Vice-presidente, José Davi Belizário que também era o Diretor
Pedagógico dos cursos e palestras ministrados pela Oapaz e coordenador de algumas
atividades.

- Decepção com algumas pessoas e até entidades que de início, ao pedirem ajuda,
demonstraram visível necessidade mas que depois de tanto se beneficiarem das nossas ações
humanitárias, descobriu-se serem não verdadeiras. Ou apenas interesseiras. Estes fatos
apesar de serem pouquíssimos, deram origem a dois livros escritos pelo nosso presidente, com
os títulos Deus e Parcerias (Muitas decepções mas não desiste). E o segundo intitula-se Oapaz
e Parcerias (Muitas decepções mas não desiste).
----------------------------------------------------------------------------------------NR: se você quiser receber nossas notícias em primeira mão e antes mesmo de serem
postadas, inscreva-se como assinante de nossa newsletter. É GRÁTIS. Repetimos: você não
paga nada para se inscrever. Basta clicar aqui e infomar seu nome e seu email nos campos
que se encontram no final do nosso blog. Clique aqui . Ou digite em seu navegador, o link ww
w.oapaz.org/blog
e role o cursor até o final da página inicial.
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