Projeto Louvor & Paz & Solidariedade

Dúvidas de interesse geral

========================================================================
======

01 – O que significa a sigla PROJELOUPAZ?

02 – O PROJELOUPAZse envolve com politica e políticos?

03 – O PROJELOUPAZse envolve com alguma outra religião que não seja a evangélica ou
seita?

04 – O PROJELOUPAZse envolve com doutrinas evangélicas?

05 – O que eu preciso fazer para apoiar e/ou ajudar o PROJELOUPAZ?

================================ RESPOSTAS ============================
=====
=

01 – O que significa a palavra PROJELOUPAZ?

É a sigla (abreviatura do nome) do PROJETO LOUVOR & PAZ & SOLIDARIEDADE.

PROJE da palavra Projeto. LOU da palavra louvor e PAZ.
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02– O PROJELOUPAZse envolve com politica e políticos?

NÃO. Tanto o PROJETO quanto a entidade mantenedora, a OAPAZ, são apolíticos. Embora
tenha apoio até de alguns parlamentares evangélicos, tais atitudes são incondicionais e
espontâneas ou seja: os que apoiam o fazem sem exigir nada em troca e sim por amor a causa
da paz entre as pessoas, de acordo com a Palavra de Deus.

03– O PROJELOUPAZse envolve com alguma outra religião que não seja a evangélica ou
seita?

NÃO. Tanto o PROJETO quanto a entidade mantenedora, a OAPAZ, são declarada e
categoricamente seguidoras dos princípios contidos na Bíblia Sagrada aceitando-a como a
Palavra de Deus e que a usa como orientação para tomada de decisões.

Não temos vínculo com nenhuma denominação específica. Nosso vínculo é com o Senhor
Deus e com a Sua obra de justiça e paz aos homens de boa vontade.

NOSSO CREDO: Cremos na Bíblia Sagrada como a legítima palavra de Deus e um dos meios
de falar a nós que cremos nEle.
Cremos na igreja evangélica como uma obra constituída por Deus através de uma família de
fiéis adoradores e obedientes discípulos do Senhor Jesus:
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- Adoradores por
crerem que só a Deus é devida a honra e a glória através do
louvor
e da adoração;
- Obedientes
discípulos por que, aceitando Jesus como salvador, se dispõem a acatar
sua
ordem constante em Mt 28

04– O PROJELOUPAZse envolve com doutrinas evangélicas?

NÃO. A OAPAZ não tem vínculo com nenhuma denominação. Embora a equipe e a diretoria
sejam todos membros de alguma igreja evangélica e alguns até pastores, mas prevalece o
respeito às convicções doutrinárias de cada um. Por isto, o AGENTE DA PAZ não precisará se
preocupar com discursões de questões doutrinárias no projeto LOUVOR & PAZ.

05– O que eu preciso fazer para apoiar e/ou ajudar o PROJELOUPAZ?

05.1 – Preencher o formulário de solicitação de material.

05.2 – De acordo com as suas informações prestadas, você receberá junto com algum
material, orientações quanto ao que poderá fazer.

========================================================================
======
Dúvidas de interesse dos levitas
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01 – Para ser contemplado pelo benefício do PROJELOUPAZ, tenho que ser de alguma igreja
da OAPAZ?

02 – Se a igreja ou evento evangélico que eu visitar me der alguma oferta eu terei que dividir
com o PROJELOUPAZ?

03 – Se eu cobrar algum valor pela minha ida na igreja ou no evento evangélico, terei que
dividir este valor com a OAPAZ?

04 – O PROJELOUPAZme pagará algum valor para eu visitar alguma igreja ou evento
evangélico?

05 – Qual a quantidade de CDs meus que o Projeto vai adquirir?

06 – Como a OAPAZ vai me pagar pelos meus CDs?

07 – Em que prazo a OAPAZ vai efetuar o pagamento dos meus CDs?

08 – Como se realiza o apoio do PROJELOUPAZpara mim, como levita?

08.1 – Ao receber sua agenda de eventos, o PROJELOUPAZse programa para realizar o apoio
ao seu ministério
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08.2 – Após você ter participado do evento, nos envia o formulário de participação

08.3 – Em até 05 dias, a OAPAZ lhe repassa o valor.

================================ RESPOSTAS ============================
======

01 – Para ser contemplado pelo benefício da OAPAZ, tenho que ser de alguma igreja da
OAPAZ ou indicada por ela?

NÃO. A OAPAZ não é uma igreja e nem pertence a nenhuma delas. Embora a equipe e a
diretoria sejam todos membros de alguma igreja evangélica e alguns até pastores, mas
prevalece o respeito às convicções doutrinárias de cada um. Por isto, o levita não precisará se
desligar de sua igreja para fazer parte do projeto LOUVOR & PAZ.

02 – Se a igreja ou evento evangélico que eu visitar me der alguma oferta eu terei que dividir
com o PROJETO LOUVOR &PAZ?

NÃO. A OAPAZ e o PROJELOUPAZnão se envolverão neste particular seu. Se você receber
alguma oferta da igreja ou do evento, nenhum centavo lhe será cobrado nem pedido por nós.

03 – Se eu cobrar algum valor pela minha ida à igreja ou a algum evento evangélico, terei que

5/8

Projeto Louvor & Paz & Solidariedade

dividir este valor com a OAPAZ?

NÃO. A OAPAZ e o PROJELOUPAZnão se envolverão neste particular seu. Se você obter
algum pagamento da igreja ou do evento, nenhum centavo lhe será cobrado nem pedido por
nós.

04 – O PROJETO LOUVOR & PAZ me pagará algum valor para eu visitar alguma igreja ou
evento evangélico?

NÃO. Apenas vai adquirir uma quantidade dos seus CDs

05 – Qual a quantidade de CDs meus que o Projeto vai adquirir?

Vai depender do tipo do evento e de critérios definidos pela OAPAZ e lhe informado após
recebermos sua agenda.

06 – Como a OAPAZ vai me pagar pelos meus CDs?
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O pagamento será efetuado mediante crédito em um cartão de crédito que a OAPAZ vai lhe
conceder cujo valor você poderá sacar em dinheiro ou efetuar compras em determinadas lojas
parceiras da OAPAZ. Excepcionalmente, à critério da OAPAZ, poderá ser em dinheiro
mediante depósito em conta-corrente bancária do levita ou de quem ele indicar.

07 – Em que prazo a OAPAZ vai efetuar o pagamento dos meus CDs?

O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após a realização do evento e o envio
dos seus CDs. Excepcionalmente, à critério da OAPAZ, poderá ser efetuado antes do evento.

08 – Como se realiza o apoio do PROJELOUPAZpara mim, como levita?

08.1 – Ao receber sua agenda de eventos, o PROJELOUPAZ se programa para realizar o
apoio ao seu ministério

08.2 – Após você ter participado do evento, nos envia o formulário de participação

08.3 – Em até 05 dias, a OAPAZ lhe repassa o valor.

========================================================================
====================

7/8

Projeto Louvor & Paz & Solidariedade

8/8

