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Já foram retiradas pela transportadora e está a caminho as doações que estão, de uma forma
muito bonita, interligando três das unidades da Ordem dos Agentes da Paz e da Solidariedade
nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, unidas em prol da paz e da
solidariedade, no exercício pleno e de fato, da ajuda humanitária.
Foi em julho do ano passado que por ocasião de fortes chuvas desabadas sobre várias cidades
catarinenses, que a Oapaz em parceria com a Unipas/SP juntou roupas e calçados e doaram
para as vítimas das enchentes que na época haviam perdido tudo ou quase tudo que tinham
dentro de casa. Não voltou nenhuma peça sequer. Tudo foi doado.

O tempo passou mas não passou a vontade de continuar fazendo o que Deus mandou: dar
roupa ao que está nú e comida ao que está faminto, socorrendo pessoas necessitadas. Agora,
tomando conhecimento da grande necessidade de centenas de famílias carentes existentes no
estado de Goiás e atendendo o apelo do Projeto Messias, parceiro já de algum tempo, viu-se
uma oportunidade de praticar não apenas a solidariedade, mas também a gratidão.

Gratidão depois do auxílio
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Assim é que neste espírito, nasceu a idéia de juntar e enviar para a Oapaz/SP uma quantidade
maior que a recebida anteriormente, para que chegasse a Oapaz/GO. Foi sem dúvida uma
marcante demonstração de que as duas atitudes devem andar juntas como irmãs:
solidariedade (ao pedir ajuda) e gratidão depois de ter sido ajudada.

Quando precisaram, os catarinenses pediram auxílio aos paulistas que prontamente se
mobilizaram e atenderam. Agora, aliviados, catarinenses se mobilizaram para socorrer os
goianos.

A princípio, como já fora noticiado, a mobilização seria apenas na capital do estado. 50 caixas
com doações já estavam prontas para o envio e enquanto se fazia a interlocução com um
amigo empresário daquele estado a fim de que se conseguisse patrocínio para a despesa de
transporte, surgiu mais necessidades de auxílio em outra cidade – Paraúna - e assim, mais 25
caixas foram acrescentadas e enviadas .

Parceiros públicos, ongs e empresários ajudando

Para isto a Oapaz e o Projeto Messias está contando com diversos parceiros tanto na área de
organizações não governamentais (Ongs), como também do setor público e o privado. Alguns
órgãos governamentais já se prontificaram colocando-se à disposição para dar o suporte a esta
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ação social. Um posto de gasolina e um restaurante já disponibilizaram a estrutura física
(espaço) para receber as doações e ali se fazer a parte operacional que antecede a entrega
para as pessoas. Um restaurante se dispôs a fornecer alimentação para a equipe de
voluntários que estarão atuando. Diversos outros empresários se cotizaram para arcar com o
pagamento do transporte que não ficou barato devido a distância. Para o transporte local
também já se conta com apoio. quotizaram

Participação de voluntários

Além dos parceiros acima, uma grande quantidade de Agentes da Paz e da Solidariedade
estão ansiosos e alegres, aguardando o dia para começar a atuar. São adultos membros de
diferentes igrejas evangélicas mas também jovens e adolescentes alunos de diversas escolas
públicas. Até professores e diretores já manifestaram adesão a esta grande mobilização social
e de ajuda humanitária. Algumas unidades escolares estarão abrindo as portas para que
palestras sejam realizadas como parte da ação social.

Os beneficiados serão pessoas carentes mas também entidades que prestam estes serviços
tais como orfanatos, asilos, casas de recuperação de dependentes químicos e outras.
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