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OLÁ AMIGO,
ESTAMOS AQUI PARA MAIS UMA VEZ MOSTRAR A VOCÊ UM POUQUINHO DAS AÇÕES
REALIZADAS NO ÚLTIMO BIMESTRE.
EM NOSSA LUTA PARA AMENIZAR AS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA, MUITAS VEZES
NOS DEPARAMOS COM SITUAÇÕES TÃO DIFÍCEIS QUE NOS ENTRISTECEM E NOS
TRAZEM A SENSAÇÃO DE IMPOTÊNCIA, MAS ENTÃO NOS LEMBRAMOS DE QUE NÃO
ESTAMOS SOZINHOS NESSA JORNADA E QUE O NOSSO TRABALHO BENEFICIA A VIDA
DE MUITAS PESSOAS, DEIXANDO ASSIM A CAMINHADA MAIS LEVE.
ESTÁ PREPARADO PARA SENTIR SEU CORAÇÃO ARDER DE AMOR, COMPAIXÃO E
GRATIDÃO?

DONA DEUZINA

Vamos começar apresentando a você o
mais novo projeto da ADRA Rondônia.
O "Projeto Pães de Esperança" surgiu no
coração de uma mulher que nessa
pandemia vem tentando encontrar uma
forma de ajudar os menos favorecidos com
algo que sabe fazer: pão. Dona Deuzina
mora em Costa Marques, cidade que dista
714 km de Porto Velho. Há cerca de 5
meses Deuzina deu início a uma ação que
consistia em ajudar famílias carentes da
comunidade através da doação de pães que
ela e um grupo de amigas produziam. Mas,
para que essa ação pudesse continuar,
seria necessário investimento e compra de
equipamentos próprios para a produção dos
pães. Foi então que nasceu o Projeto Pães
de Esperança. Por meio da ADRA, Deuzina
encontrou ferramentas que potencializaram
o sonho de usar seus dons para o bem.
Com um benefício disponibilizado para
programas sociais pela SICOOB (Sistema
de Cooperativas de Crédito do Brasil), a
ADRA conseguiu adquirir um forno
industrial, balança, mesa para pães, fôrmas
e matéria-prima. Agora, com todo o material
necessário para a continuidade do projeto, a
produção de pães aumentou bastante, e
assim mais pessoas são beneficiadas com o
alimento que muitas vezes é a única
refeição disponível no dia. Todos os
domingos dona Deuzina e uma equipe de
voluntários se reúnem e juntos produzem
100 pães, que são distribuídos para 20
famílias carentes da comunidade,
participantes do projeto.

O Núcleo ADRA de Ji-Paraná desenvolveu o
Projeto "Livros que Alimentam", que tem
como objetivo levar conhecimento para a
sociedade e, ao mesmo tempo, alimentos
para os menos favorecidos.
O projeto consiste na troca de 1 kg de
alimento não perecível por um livro
disponível na biblioteca do Núcleo, a ser
escolhido pelo participante.
A ADRA recebeu 1280 livros que serão
usados no início do projeto através
de uma parceria com a UNINTER (Centro
Universitário Internacional), mas qualquer
pessoa da sociedade pode ajudar doando
livros que tem em casa e não usa mais ou
trazendo alimentos para trocar por livros da
nossa biblioteca. Os alimentos arrecadados
com as trocas dos livros são utilizados para
a montagem de cestas básicas, que ajudam
famílias carentes cadastradas pela ADRA.

Nossos atendimentos aos moradores de rua
por meio do Projeto Mãos que Servem
continuam acontecendo. Para quem é novo
por aqui, trata-se de uma ação periódica
que oferece alimento, roupas e calçados às
pessoas em situação de rua da capital. Nas
terças-feiras nossos voluntários saem às
ruas para oferecer mais do que algo que
pode suprir necessidades físicas, eles
oferecem amor em forma de cuidado e
esperança de dias melhores.

Nas últimas semanas você deve ter
acompanhado pela mídia o triste cenário das
enchentes que muitas cidades do Acre têm
vivenciado. Milhares de famílias desabrigadas,
desalojadas, sem ter o que comer, sem saber
como recomeçar, e ainda tendo que enfrentar
o agravamento da pandemia e um surto de
dengue. É um cenário de destruição e
desespero. Mais de 120 mil pessoas foram
afetadas pelo desastre.
Uma equipe da ADRA Rondônia foi para o
Acre no começo da crise e estamos
respondendo a essa situação de emergência
com cestas básicas, água, kits de higiene
pessoal, cartões de alimentação e colchões,
além de auxiliar no transporte das famílias
atingidas pela cheia e seus pertences.
Através da parceria com voluntários das
Igrejas Adventistas, Defesa Civil e autoridades
competentes, estamos conseguindo
estender a mão aos que mais necessitam de
apoio nesse momento.
Já são mais de 1200 famílias atendidas, num
total de mais de 10 mil pessoas beneficiadas.
Toda essa ajuda ao Acre não seria possível
sem as doações que recebemos de amigos e
instituições de muitos lugares do Brasil, que se
solidarizaram com a dolorosa situação
enfrentada ali.
Sabemos que o muito que já fizemos ainda é
pouco em vista de tudo o que eles perderam,
mas ao suprirmos as necessidades básicas de
nossos irmãos, esse grande exército de
solidariedade leva também amor e um
pouquinho de esperança para quem vai
precisar de muita força para recomeçar a vida.

O nosso Projeto de treinamento funcional para mulheres carentes da comunidade
ao redor do Núcleo Porto Velho continua ativo. O Projeto Movimento é Vida
acontece todas as terças e quintas-feiras, e estamos seguindo as regras sanitárias
e o distanciamento social para a continuidade e bom andamento do projeto. Nosso
objetivo é oferecer ferramentas para que as participantes tenham hábitos de vida
mais saudáveis através da prática de exercícios físicos e uma melhor alimentação.

E por aqui seguimos ajudando famílias necessitadas com cestas básicas e kits de
higiene pessoal. Você já deve imaginar que a demanda por esse tipo de auxílio
cresceu muito nos últimos meses, e tem sido um grande desafio ter sempre
alimento à disposição para não negar ajuda a quem solicita. Deus nunca tem
deixado a fonte secar, e estamos muito gratos por isso.

PARA FINALIZAR, GOSTARÍAMOS DE AGRADECÊ-LO POR CAMINHAR CONOSCO,
SER NOSSO PARCEIRO, DOADOR E AMIGO. VOCÊ NOS AJUDA A TORNAR POSSÍVEL
A BENÇÃO DE PODER LEVAR AMOR E ESPERANÇA PARA QUEM NECESSITA.
ORE PELA ADRA E POR NOSSOS PROJETOS, NOSSO DESEJO É QUE SEJAMOS CADA
DIA MAIS RELEVANTES POR AQUI.
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