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 A Federação Norte, no mês de Junho, concebeu por suas 
Secretarias de Ação Social e Evangelismo, um projeto para 
suprir a lacuna dos trabalhos presenciais em nossas SAFs, 
aproveitando nosso isolamento social, durante o qual 
permanecemos em casa, motivadas pela pandemia. 

 Naquele projeto, visualizamos a oportunidade de 
evangelizar os garis, cujo contato seria inevitável pela 
essencialidade dos serviços por eles prestados. 
 Pensamos, então, em fazer desse contato profissional e 
de trabalho o meio pelo qual a Palavra de Deus fosse por nós 
divulgada, ao mesmo tempo em que faríamos a demonstração 
prática do amor que a fé por nós professada produz, como nos 
ensina Tiago. 

Duas coisas ocorreram que merecem registro: 1) a 
participação espontânea e voluntária de muitas SAFs; e 2) a 
ampliação dos beneficiários do projeto. 

O primeiro registro, embora facilmente entendido, é 
motivo de gratidão a Deus porque comprova que a disposição 
para o serviço evangelístico está, vivamente, presente entre 
nós. 



O segundo registro, ampliação dos beneficiários do projeto, 
consistiu no fato de que, as pessoas que moram em Condomínios 
e Prédios, embora não tivessem o contato com garis, resolveram 
atingir os empregados de serviços gerais desses conjuntos 
residenciais. Assim ocorreu no Condomínio The Prime, Ed. Leony 
do Vale; Residencial Mar Del Plata e  o Condominio Cidade de 
Milão. 

O fato que comemoramos é que a pandemia não estagnou o 
trabalho de evangelização das SAFs.  Mediante a entrega de 
Bíblias, com exposição da Palavra, com mensagem de esperança e 
reconhecimento do trabalho por eles executados, foram 
evangelizados os garis, serviços gerais e suas famílias. 
Aproveitando a recomendação bíblica de Tiago 2:16 (“Ide em paz, 
aquecei-vos e comei até satisfazer-vos”, porém sem lhe dar 
alguma ajuda concreta, de que adianta isso?”), também 
distribuímos aos nossos garis uma cesta básica, entregues a cada 
um deles.  

Foram entregues 50 Bíblias, Folhetos, Literatura evangélica, 
Devocionáros “Presente Diário”, além de 90 cestas básicas e 
máscaras descartáveis. Em alguns casos, não somente as cestas 
básicas foram entregues, mas após a devocional realizada, foram 
servidos lanches especialmente preparados para a ocasião. 

Temos registros fotográficos de algumas das ações aqui 
mencionadas. 

A todas as SAFs que, ativamente, participaram do projeto: 
Calhau; Divinéia; Ebenézer; João de Deus; Missionária; Novo 
Angelim; Nova Esperança; Renascença; e Vila Vitória, nossa 
gratidão, na certeza de que foram abençoadas pela oportunidade 
que Deus concedeu para servi-LO. Deus continue a ser louvado 
em nossas vidas! 
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