
Olá,  queridos  amigos  e  parceiros  do  Projeto
Sombra e Água Fresca! 

Comunicamos  com  alegria  que  reiniciamos
nossas atividades do 2o ano do projeto no dia 26
de  Fevereiro.  Continuamos  com  4  turmas
distribuídas  ao  longo  da  semana,  de  crianças  e
adolescentes  entre  6  e  16  anos.  Praticamente
todos  os  alunos  do  ano  passado  continuaram
conosco  nesse  ano.  Seguimos  atendendo  uma
média de 80 participantes por semana. 

Cremos  que  esse  ano  será  de  ainda  mais
crescimento.  O primeiro  ano é  sempre de muita

adaptação, e de um pouco de confronto para que as regras sejam entendidas. Nesses 2
primeiros meses de atividade, já temos visto uma boa melhora, especialmente daqueles
que nos davam mais problemas no ano passado. 

As  atividades  seguem praticamente  iguais,  com pequenas  alterações.  Seguimos
sempre iniciando com educação cristã ou apoio escolar, para o grupo todo. Após o lanche,
agora o grupo da Selminha não está tendo sempre Inglês e Dança no mesmo dia, mas
temos os dias específicos apenas de inglês, e os dias apenas de dança. Dessa forma, a
demanda por voluntários dessas áreas fica menor.  No grupo das crianças (6-7 anos),
iniciamos uma proposta  de oficina  de atividades artísticas  ao invés de ser  apenas a
oficina de dança,  pois percebíamos uma dificuldade maior  de concentração na dança
nessa turminha. 

A programação  de  futebol  segue  a  mesma.  Tivemos  muitas  dificuldades  nessa
época de chuva, mas é muito legal ver a determinação dos alunos, mesmo com o campo
em condições adversas, o que demonstra o gosto deles pelo projeto. 

REDES SOCIAIS DO PROJETO
Fiquem sempre ligados no que está acontecendo no
projeto.  Siga  a  gente  na  rede  social  de  sua
preferência. 
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MAIS NOTÍCIAS
Além das atividades regulares, gostaríamos de compartilhar algumas fotos e informações:
1) No começo do ano, recebemos uma moção de aplausos na Câmara de Vereadores em
uma campanha de reconhecimento para “Jovens que fazem a diferença”.
2) Muitos adolescentes do projeto e da congregação Metodista participaram do Retiro no
Feriado de Carnaval. Esses momentos são sempre muito fortalecedores para eles.
3) Participamos de uma capacitação do Projeto Sombra e Água Fresca promovida pela
equipe regional do projeto, vinda de Belo Horizonte. Tempo de crescimento! 

4) Passeio no estádio para assistirmos ao jogo do Tupi.
5) Crianças estão muito animadas com o nascimento do nosso filho. Eles sempre oram
por ele no projeto, e muitas meninas estiveram presentes no nosso chá de bebê.
6) Trabalhar com essas crianças é sempre uma grande responsabilidade. Já levamos
duas no pronto socorro esse ano. Ajude-nos a orar sempre por proteção em nosso meio.

NASCIMENTO GUSTAVO
Já está quase na hora da chegada do nosso filho. Está previsto para o

dia  02/05. Vamos tirar as 2 primeiras semanas de Maio de recesso para
curtir esse momento. 

No dia 15, o projeto retorna com as atividades normais. A Selminha
ficará mais um tempo por conta apenas do Gustavo, e daqui há um tempo,
irá retornar com uma carga horária mais reduzida.

Damos graças a Deus que Ele está no controle de tudo. Temos tido um
bom número de voluntários nos ajudando, e cremos que vai continuar tudo
dando certo, mesmo com a licença-maternidade da Selminha. É claro que
será um período de adaptação para todos nós da equipe e, especialmente,
para as crianças. Esteja orando por esse processo. 
Cremos que família e filhos sempre será uma benção e nunca um problema! Oramos para que o
Gustavo seja um homem temente a Deus e com o coração voltado a servir o próximo! Ore por nós!
Muito obrigado a todos que nos ajudam direta ou indiretamente! Sem vocês, nada disso seria possível.


