no México e o outro nas
Filipinas.
2007 - Visita ao Projecto
com um jovem. Hoje está
colocado em Durban,
cidadão sensível a estas
temáticas.
2008 - “Operação M44.”
Envio de 150kg de
material hospitalar e
outros, recepção e entrega
no destino. Dois jovens juntaram-se à expedição.
O Projecto Tchuma Tchato,
2009 - “Operação 4x4.” Durante o ano de 2008, foram
Moçambique, nasceu na altura
organizadas campanhas de divulgação e angariação de
das cheias e subsequente estado
fundos para adquirir uma
de calamidade, provocado pelo
viatura todo-o-terreno.
ciclone Eline, em Fevereiro e
Objectivo conseguido em
Março do ano 2000.
Fevereiro de 2009. Visita
ao Projecto. Um jovem
Historial em Linhas Gerais
acompanhou a expedição.
Entrega de material
2000 - Envio de um contentor
hospitalar à Clínica de
humanitário. Integração no grupo
Baptine, no Sabié.
de trabalho MRC (Missions Relief
Coalition). Coordenação dos bens
humanitários a partir da África
2010 - De Abril
do Sul e acompanhamento no
a Dezembro de
terreno.
2009, foram feitas
2001 - Envio de 420kg de ajuda
campanhas de
humanitária, recepção e entrega
no destino.
divulgação e angariação
2002 - Envio de 586kg de
de fundos. O missionário
ajuda humanitária, recepção e
João Rodrigues, Director de
entrega no destino. Palestras
Projecto, viajou para África do
nas Universidades do Minho e
Sul em Dezembro. A viatura
Coimbra.
do Projecto foi reactivada e
2003 - Preparação da viagem
expedicionária em Janeiro
feitos contactos
de 2004. Contactos com
com amigos/
patrocinadores e divulgação da
apoiantes na
iniciativa.
2004 - Envio de 1530kg de ajuda África do Sul.
A missionária
humanitária, recepção e entrega
no destino. Três jovens juntaram- Clara Collazo,
se à expedição, com o propósito de coordenadora
do Projecto,
receber treinamento na área do
viajou para África do Sul em Março. Trabalhámos
voluntariado.
2005 - Visita ao Projecto. A
coordenadora em Portugal e duas
jovens juntaram-se à expedição,
para um primeiro contacto com
a realidade no terreno. Uma das
jovens, para além da sua vida
académica, dedica o seu tempo
livre, a uma organização de apoio
a crianças.
2006 - Visita ao Projecto com
dois jovens. Hoje um é voluntário na obtenção da lista de medicamentos solicitada na
Associação Acção Missionária Aurora - AMA - D.R.: III série n.º 181/20000807/pág.16862(14) - N.I.F.: 504702114
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última visita.
Conseguimos
mais do que
nos fora
solicitado.
Também nos
foi prometido
equipamento
hospitalar,
após a
conclusão do
Campeonato
Mundial de

Projecto

&

Produções

O Projecto AMAVIDA foi apresentado e aprovado
em reunião de Assembleia Geral da Associação Acção
Missionária Aurora - AMA, Acta n.º 24, de 18 de Janeiro
de 2010.
2.
Criado com o objectivo de
servir humanitáriamente, almeja
paralelamente o ensino e a
aplicação prática do conteúdo
da Bíblia, através de aulas,
visitas e colóquios informais.
3.
Estamos aqui, no
núcleo da Póvoa de
Varzim, dispostos a
fazer a diferença! Como
já foi dito há muitos
1.

anos atrás, pelo Mentor
destes desideratos, “A
seara é grande, mas
os trabalhadores são
poucos...” (Lucas 10:2)

Futebol. [Recebemos notícia de
que este já foi disponibilizado. Será
transportado ainda durante 2010,
ou em 2011, na próxima viagem
ao Projecto] No dia 15 de Maio,
durante as celebrações do dia da
enfermagem, em Courumane/Moamba, foram entregues
os medicamentos angariados, uma máquina de escrever
e literatura informativa. A entrega foi feita à Sr.ª Chefe
do Departamento de Saúde do Distrito de Moamba, a Dr.ª
Filipa Gouge. No decurso desta viagem, visitámos as 5
povoações que circundam a Reserva “Sabie Game park,”
onde foi entregue material escolar.
Projecção a 5 anos
2011/2016 - Numa projecção a 5 anos, com a ajuda de
Deus, e de todos os amigos do Projecto, gostaríamos de
poder tornar realidade, a abertura de furos artesianos e
instalação de bombas de água nessas povoações. A saúde,
cujo acesso fácil à água é um dos factores primordiais,
continuará na nossa lista de prioridades. Noutra
vertente, estamos empenhados em continuar a contribuir
para que o ensino do Português não se dilua e se perca,
nestas escolas do interior, por falta de equipamento,
material escolar e condições de ensino.

PARA TI, COM AMOR!
*Olá,
*Amo-te incondicionalmente.É
simples. Independentemente do
que tenhas feito ou não, amo-te! O
teu espírito é eterno e conheço-o
intimamente.
*Estás a viver a tua vida aqui
na Terra, tomas decisões, tentas
descobrir o que fazer e como fazer
- como viver, como sobreviver - e tudo
é uma luta. Eu sei e compreendo, pois
essa é a batalha da vida. Mas tudo
pode ser mais fácil se simplesmente
vieres para perto de Mim, no espírito.
*Embora a tua vida continue,
envelheças e morras, o teu espírito
nunca envelhece. Nunca morre. O teu
verdadeiro eu, aquele que habita no
teu corpo, vai viver para sempre.
*É por essa razão que não deves
lutar pelas coisas físicas, as coisas
materiais deste mundo, porque um
dia vais ter que as deixar para trás. O
que realmente conta são as coisas do
espírito: amor, bondade, misericórdia,
compreensão, generosidade. Essas
são as coisas que te enriquecem; te
enriquecem espiritualmente. Essas
são as coisas que te fortalecem; te
fortalecem espiritualmente.
*Quando chegar o dia de deixares
para trás o corpo, a única coisa que

vai importar é a força do teu espírito.
Então pratica o bem. Demonstra
amor. Dá amor. Ama a tua família,
os teus amigos, os teus vizinhos.
Ama as pessoas que encontras. Tem
misericórdia, compaixão e sê gentil.
Porque ao partilhares essas coisas
- ao demonstrares amor - estás a
mostrar-Me aos outros. Pois Eu, Deus,
sou Amor, e amo-te. Quero passar a
eternidade contigo.
*Quando chegares à porta no ﬁnal
do caminho, no ﬁnal da tua vida, vais
precisar da chave para abrir essa
porta e poder entrar na Minha casa,
onde tudo é amor. Esta chave não tem
preço. É de graça. Basta estenderes
a mão neste momento e Eu dar-ta-ei.
A chave é o Meu Filho Jesus. Agora
mesmo estou a estender-te esta chave
e a dizer-te; “Podes ﬁcar com ela
porque te amo.” É como se estivesse a
oferecer-te a chave do cofre dos Meus
tesouros. Com ela podes abrir o cofre
e ver que está cheio de tesouros.
*Recebe a Minha chave, a chave que
vai tornar possível que vivas Comigo
para sempre. Apenas diz;
Meu Deus, dá-me a Chave
da Vida; dá-me o Teu Filho
Jesus, a Chave do Teu cofre.
Recebo-A! E aceito-A!
*Esta Chave será tua para sempre.
*Amo-te. Tu és a Minha criação e doute a Chave da Minha herança. A Chave
do Meu cofre, a Chave da Eternidade!
É tua, se apenas a receberes.
*Com amor para sempre,
*O teu Pai do Céu.
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Preencha o Cartão de Apoiante e contacte o 934 864 214/missionário João Rodrigues. Obrigado! Bem haja!

Projecto

Cartão de Apoiante n.º

Nome:
(A preencher pelos serviços.)

Gostaria de participar neste projecto com:
Email:
( ) 0,50 euro/cêntimos/dia, ou 15 euros/mês.
( ) 1 euro/dia, ou 30 euros/mês.
( ) Donativo espontâneo de
euros.
( ) Transferência bancária: NIB: 003503280001865113049 TM:

