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IGREJA NOVA ALIANÇA REALIZA ATOS DE
COMPAIXÃO 2018
Intensa ação social no Bairro Moxotó Bahia - Informe-se MAIS
Pastor Manfrede Fonseca - Ig. Nova Aliança Paulo Afonso-BA

ATOS DE COMPAIXÃO 2018
VEJA
MAIS
acessando
este
https://www.facebook.com/inapauloafonso/videos/1527897357253482/

vídeo:

O Atos de Compaixão é um projeto da Igreja Nova Aliança de Londrina, onde todos os anos
eles investem suas férias em algum lugar do Brasil, trabalhando com projetos sociais, ajudando
pessoas e levando a palavra de Deus. Esse ano será realizado em João Pessoa – Paraíba,
Paulo Afonso e Abaré na Bahia entre os dias 09 e 21 de janeiro.
Essa campanha será liderada pelos pastores Trajano e Telma da Nova Aliança de Londrina –
PR e aqui em Paulo Afonso terá o apoio dos pastores Manfrede Fonseca e Damaris Lopes da
Igreja Nova Aliança, a mesma possui um projeto chamado Missionar Social atuante na Barroca,
Pedra Comprida e Moxotó-BA atendendo crianças em situação de vulnerabilidade social
através de aulas de flauta doce, escolinha de futebol e aula de informática para os pais; Em
Abaré, teremos o apoio de Ricardo dos Santos e Gorette Fonseca pastores da mesma igreja
sediada naquela cidade.
Cerca de 28 pessoas de Londrina e João Pessoa estarão chegando em Paulo Afonso na
segunda (15) a tarde, dando assim início as atividades aqui e em Abaré. As ações que serão
realizadas na cidade acontecerão especificamente no Moxotó-BA nas proximidades do projeto
social Missionar.
Em Paulo Afonso e Abaré teremos as seguintes ações:
• Atendimento médico
• Atendimento odontológico
• Palestra com enfermeira
• Curso de padeiro
• Curso de boleiro
• Reaproveitamento de alimentos
• Curso de Artesanato
• Fórum para pais
• Curso de Capelania
• Implantação da Biblioteca da cidade (Abaré)

Maiores Informações na Igreja Nova Aliança, localizada na Rua Marechal Castelo Branco
nº 635, Centro, Telefone: (75) 3282-0386.
http://folhasertaneja.com.br/

www.inovsi.com.br

