
ACREG CENTRO (2022)
Coordenação Regional da Área de Projetos JA

Queridos amigos e participantes da Área de Projetos JA,

Esperamos que se encontrem bem e motivados por podermos voltar a servir juntos, desta vez em
formato presencial em Vouzela!

Gostaríamos de partilhar desde já algumas informações convosco, nomeadamente em relação às
seguintes áreas:

Serviço Comunitário:
Este ano, à semelhança de anos anteriores, iremos colaborar com algumas instituições da região, o que
incluirá realizar alguns trabalhos de limpeza e manutenção. Deste modo, pedimos que os que
tiverem/puderem, possam trazer material que tenham disponível para esse fim, como luvas, tesouras de
podar, ancinhos/enxadas, roçadora, etc.
Se houver algum especialista em poda também será útil! :)

Especialidade de Oração:
Para os que tiverem interesse, iremos também realizar a Especialidade de Oração durante o
acampamento. A grande maioria dos requisitos será realizada durante o fim de semana, mas pedimos
que possam ler antecipadamente o capítulo sobre a oração do livro Caminho a Cristo (podes encontrá-lo
aqui: Capítulo 11 - O Privilégio de Falar com Deus).

Ajuda ADRA Viseu:
A igreja de Viseu é a igreja mais próxima de Vouzela e a nossa ajuda será preciosa para que a ADRA de
Viseu continue a ajudar as famílias que têm sido por ela apoiadas. Assim, pedimos que possam trazer
alguns bens para podermos contribuir para este fim, e.g.: bens alimentares não perecíveis, produtos de
limpeza ou higiene pessoal, etc.

O nosso desejo e a nossa oração é que possamos ser bênção junto daqueles com quem contactarmos e
que possamos sair deste acampamento mais perto uns dos outros e acima de tudo do nosso bom Deus.
E que tal como Moisés, a nossa oração também possa ser: “Se a tua presença não for comigo, não nos
faças sair deste lugar.” Êxodo 33:15

Que Deus vos abençoe grandemente e até breve!

Um abraço,
A Equipa de Projetos JA

Coordenadora: Sara Santos (saradiassantos.uc@gmail.com; 967167496)
Coordenador Adjunto: Vítor Amado (vitores.amado@gmail.com; 915534161)
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