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Cruzada Evangelística ‘Só Cristo Salva!’ doa
alimentos para comunidades carentes
Dias 24, 25 e 26 de Novembro, na Praça das Mangueiras
Por www.pa4.com.br e Washington Luiz- Fotos C. Alexandre e Ascom PMPA - atualizado
28/11 às 19:33h

Centenas de pessoas participaram durante as três noites do evento
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Cruzada Evangelística em Paulo Afonso

A Assembleia de Foto: Carlos Alexandre
Deus em Paulo
Afonso, dirigida pelo
pastor
Carlos
Arruda,
realizou
uma
grande
programação
evangelística neste
final de semana que
contou
com
evangelização durante os dias 24, 25 e 26 na Praça das
Mangueiras. O evento faz parte do projeto “Só Cristo

Salva”.
Iniciado em julho com ações de evangelismo pessoal nos lares e nas ruas da cidade, onde os
participantes entregaram folhetos com mensagens bíblicas, falaram do evangelho e convidaram
as pessoas para os cultos da igreja, o projeto teve a sua culminância na noite de ontem com
dezenas de batismos.
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Cruzada Evangelística em Paulo Afonso

Cristãos de diversas denominações se fizeram presentes
nos cultos ao ar livre, com a pregação dos pastores José
Orisvaldo Nunes de Lima – Presidente das Assembleias
de Deus no Estado de Alagoas, Pastor Gláucio (CaruaruPE) e Fábia Bezerra (Caruaru-PE).
O
evento
que
contou com o apoio
logístico
da
Prefeitura de Paulo
Afonso, teve como
convidados
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especiais, o pastor Gláucio e os cantores Emerson
Augusto e Fábia Bezerra, da cidade de Caruaru – PE.
De Paulo Afonso, a cantora Amara Barros, grupos e Grande público presente à Praça das
corais da Igreja Assembleia de Deus emocionaram o Mangueiras
público ao ministraram louvores, levando dezenas de
pessoas a mudar seu estilo de vida, passando a fazer parte de movimentos evangélicos que a
cada ano se multiplicam na cidade.
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Organizadores da Cruzada entregam
alimentos à SEDES

Segundo os organizadores, a Cruzada Evangelística
alcançou seu objetivo. Para eles, o evento, além de reunir
evangélicos de todas as denominações, conseguiu
converter muitas pessoas que antes não tinham uma
definição sobre o cristianismo. Além de cumprir sua
missão principal, o evento que superou a expectativa de
público nos três dias de atividades, arrecadou alimentos
não-perecíveis para amenizar a fome de famílias carentes
do município.

A
entrega
dos
alimentos arrecadados foi feita à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, nesta segunda-feira (28) no
auditório da Casa dos Conselhos. Estiveram presentes a
secretária, Ana Clara Moreira; a presidente do CMAS,
Janisabel Araújo; o pastor José Carlos Arruda e sua
esposa, Márcia Arruda; o evangelista Marcondes Arruda;
a administradora do BTN, Francisca Jorlânia; as
coordenadoras do CREAS, Simone Silva e do Programa
Estação Juventude, Maria do Rosário Soares
(respectivamente), além de representantes de programas
da Rede Socioassistencial do município. (com
informações da ASCOM/PMPA-Washington Luís –
DRT/BA nº 4109)
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Ana Clara e Janisabel, da SEDES,
recebem alimentos da Cruzada
Evangelística
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Cantor Emerson Augusto
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