Projeto Esporte & Paz & Solidariedade

APRESENTAÇÃO

Trata-se de um projeto cujo que viza através do esporte, alcançar a evangelização e a
pacificação de pessoas e a solidariedade de outras direcionadas para aquelas menos
favorecidas. Com o nome de COPA DA PAZ, a Ordem dos Agentes da Paz e da Solidariedade
juntamente com diversas entidades e pessoas físicas parceiras realizam eventos em várias
cidades do Brasil.

O objetivo é aproveitar de forma benéfica a influência e oportunidade social gerada pelo
esporte. E agora mais ainda devido aos grandes eventos esportivos mundiais que estarão
sendo realizados no Brasil nos próximos 05 anos.

Têm sido publicados boletins com notícias e informações sobre a Copa do MUNDO 2014, a
Copa das Confederações da Fifa em 2016 e outros eventos esportivos mundiais que serão
realizados no Brasil nos próximos cinco anos. São milhares de oportunidades que estão
surgindo, inclusive de trabalhos seculares que serão uma grande benção para quem está
desempregado ou tem tempo ocioso que possa ser preenchido com atividades extras e assim
ter uma remuneração também extra.

Outro destaque é para palestras gratuitas presenciais e à distância, tendo o esporte como
tema, além de cursos de capacitação. Para o ano de 2015 já está previsto um calendário com
datas de vários destes eventos. O público-alvo a princípio serão pastores e líderes dos estados
que estarão sediando eventos esportivos. Numa segunda oportunidade, pastores e líderes das
cidades vizinhas às cidades sedes. E num terceiro momento, os demais evangélicos que não
ocupam cargos de lideranças.

O Coordenador da Oapaz esclarece que “as informações mais privilegiadas tais como
oportunidades de trabalhos seculares serão mais restritas aos membros da Ordem, como um
dos serviços a que eles têm direito por fazerem parte”. Por isto, nem sempre serão publicadas
nos sites próprios e de parceiros. Nem serão enviados nos boletins periódicos, finaliza o Pr.
Weslei.
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Por isto, para receberem estas informações em primeira mão, os interessados precisarão se
tornar um Agente da Paz e membro da Ordem. Interessados poderão se inscrever usando o
formulário CLICANDO AQUI.

Leia, clicando nos klinks abaixo, algumas notícias que foram publicadas:

http://www.oapaz.org/noticias/123-mediadores-e-arbitros-poderao-trabalhar-na-copa-do-mund
o-no-brasil.html

http://www.oapaz.org/noticias/114-turismo-internacional-boa-fonte-de-receita-para-mediador-ejuiz-arbitral-.html
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