A Copa do Mundo 2014 e as oportunidades para os Agentes da Paz

Muito se tem lido e ouvido na mídia, que o maior evento esportivo da atualidade, a Copa do
Mundo, está trazendo diversas oportunidades de trabalho para muita gente. Desde as funções
mais simples que não exigem estudo, até aquelas que só podem ser ocupadas por quem já se
formou em universidade.

Já existem até listas de oportunidades, relacionando as funções e a remuneração. São
milhares de vagas mas também outros tantos de milhares já se inscreveram se candidatando a
uma delas. Serviços sociais também já surgiram diversos. Muitos de iniciativa evangélica, com
atividades tanto remuneradas como de cunho voluntário.

A Sociedade Bíblica do Brasil junto com outras instituições coordena o movimento Joga Limpo
Brasil que tem o objetivo de criar uma gigantesca mobilização de atletas, igrejas e
organizações cristãs para difundir a mensagem bíblica e seus princípios durante a Copa do
Mundo de 2014 e também nos Jogos Olímpicos de 2016.

Diversas instituições participantes da Rede Evangélica Nacional de Ação Social (Renas) estão
se mobilizando desde o ano passado visando a prevenção da exploração sexual de crianças e
adolescentes no turismo, nas 12 capitais onde haverá jogos da Copa do Mundo em 2014.

Na área de capelania, a ONG Atletas de Cristo juntamente com outras estrangeiras que
atuaram dando assistência espiritual nas Olimpíadas de Londres, estão se preparando para
repetir a atuação aqui no Brasil em 2014 e 2016.

Ainda em capelania mas voltada para a área judicial, a Ordem dos Agentes da Paz está
formando seu contingente de interessados capacitando-os para atuarem nos dois eventos
esportivos de 2014 e 2016. Mas também na área de justiça, os membros da Ordem estão
sendo preparados para atuarem como Agentes da Paz, Mediadores, Conciliadores e Juizes
Arbitrais durante a Copa do Mundo e Copa das Federações.

Muitos já se manifestaram dizendo que de forma alguma vai perder uma oportunidade desta,
de adquirir experiência para atuar em dois eventos de tão grande nível. E até de poder auferir
uma renda especial além de poder evangelizar.
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Interessados em ser um dos Agentes da Paz poderão se inscrever usando o formulário da
Ordem constante no site www.oapaz.org ou enviar e-mail solicitando informações.
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