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UM GUIA PRÁTICO DE COMO VOCÊ,
JOVEM, PODE DESENVOLVER E
INSPIRAR PROJETOS DE AÇÃO SOCIAL



"LOGO JÁ NÃO SOU EU QUEM 
VIVE, MAS CRISTO VIVE EM 
MIM; E ESSE VIVER QUE, 
AGORA, TENHO NA CARNE, 
VIVO PELA FÉ NO FILHO DE 
DEUS QUE ME AMOU E A SI 
MESMO SE ENTREGOU POR 
MIM''. (GÁLATAS 2.20)
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Esse livreto é o resumo do trabalho que realizamos durante o ano inteiro. Mas temos tanto ainda 
por fazer!! Que Deus possa motivar sua leitura e, principalmente, atingir seu coração para que 
todas essas ideias saiam do papel e mudem o mundo!! Boa leitura e... AÇÃO!

Então, MÃOS À OBRA!

O que você sabem sobre Ação Social? Participa, já participarou ou tem vontade de participar de 
algum projeto? Conhece projetos sociais que são realizados pelas Uniões Juvenis em todo o Brasil? 
Se você possui essas dúvidas e se interessara por esse tema, o CG da JELB e a Comissão de Projetos 
Sociais da JELB (CPS) criaram o JELB Social, que consiste em um conjunto de pequenos projetos 
que visam à informação, à conscientização e à capacitação dos jovens para o trabalho social. 
O intuito do atual Conselho Geral é capacitar o jovem a trabalhar em projetos na sua própria 
comunidade. Para isso, a CPS formulou quatro ações que contribuirão para esse objetivo:

O que é?

Plano de Ação Social da JELB

Eu trabalho, nós trabalhamos!Socializando

Um conjunto de estudos que tratam 
desde “a real motivação para o trabalho 
social” até “quais são os passos para 
montar um projeto?”. São temas teóricos 
e práticos para a capacitação dos jovens. 
Os estudos são postados no site da JELB 
e você também pode contribuir!

Aqui, você participa! Quermos que você 
se una a um grupo com profissionais da 
área e interessados em ação social, para 
discutir e propor soluções para 
problemas vivenciados da sua e demais 
Uniões Juvenis do Brasil!!

Dia SocialBanco Social

Se a sua UJ faz ou participa de algum 
projeto, faça uma propaganda dele! 
Monte um resumo do projeto juntamente 
com um passo-a-passo para colocarmos 
num grande banco de dados. Quem sabe 
alguém que tenha vontade de trabalhar, 
mas por algum motivo não tem uma boa 
ideia, curte o seu projeto e o aplica em 
outra comunidade? 

Imagina como seria legal se, durante um 
dia do congresso ou retiro, houvesse um 
dia social? A ideia é essa: durante a 
programação, realizar alguma ação social 
que beneficie a comunidade local do 
evento. Mas o que fazer? São muitas as 
opções: iniciar uma pequena reforma no 
local, servir uma refeição aos necessita-
dos... Exercite sua criatividade!
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Aulas de Esporte

Qual o público atingido?O que é?

Promover atividades contínuas e regulares 
que promovam o aprendizado e o desenvolvi-
mento de Futsal (ou de outro esporte). 

Crianças em situação de risco social/situ-
ação de abrigamento. 

Como pode conseguir?Do que você vai precisar?

Cerca de uma bola para cada duas 
crianças (idealmente, mas você pode 
se virar com menos!); coletes, faixas 
ou outra forma de dividir as crianças 
em grupos. E... Uma quadra/campo! 
Atentar para o tamanho das bolas, 
para que sejam adequadas à idade 
média das crianças que vão ser 
atendidas. 

Quanto ao local, algumas instituições já 
dispõe de quadras, campos ou algum 
pátio onde se pode fazer a atividade.
Para os coletes, você pode conseguir 
retalhos de tecidos por preço baixo e 
costurá-los (ou pedir ajuda a alguém 
para isso, se não for a sua praia). 
Também se pode comprá-los prontos, é 
claro. Para as bolas, você pode organizar 
alguma campanha de arrecadação na sua 
igreja, comunidade ou outros locais em 
que convive – trabalho, escola/faculdade. 
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Escolha o local. Primeiro, você deve escolher o local. É legal que seja em acordo com 
alguma instituição que já conheça o público: instituições de acolhimento (ou, como são 
mais conhecidos, “lares”); associação de moradores; etc. Muitas vezes, essas 
instituições vão querer que você mande projetos por escrito. Às vezes, essa aproxi-
mação inicial pode ser difícil, mas não desanime!

Escolha o melhor dia e horário. Para isso, você deve se adaptar, tanto quanto 
possível, aos melhores horários para a instituição e para a comunidade. Você pode 
fazer de forma semanal ou quinzenal. 

Seja Pontual! E isso significa, além de chegar sempre no horário, não faltar! Você 
verá que as crianças esperarão por você e pela atividade, e essa regularidade será 
muito importante para elas e para que a instituição confie em você. 

Explique a atividade às crianças. Crianças precisam de limites, sempre. Elas se 
sentem mais seguras e acolhidas assim. Então, é muito importante que, no primeiro 
dia, você se apresente, conheça-as e explique como a atividade vai funcionar e quais 
são as regras. Deve estabelecer a dinâmica da atividade e deixar claro que:
- Deve haver respeito durante toda a atividade: provocar, brigar, discutir com os 
colegas não será permitido;
- Todos cometem erros. Por isso, não permitir brigas ou risadas quando alguém errar, 
seja durante o jogo ou durante algum exercício;
- O esporte é coletivo e, por isso, todos devem participar! Incentivar que passem a 
bola, evitando o estilo “fominha” de jogar.
Pode-se organizar um sistema de penalidades (correr ao redor da quadra, polichinelos 
ou algo assim) para quem não cumprir as regras. 

Sugestão para conduzir a atividade em si: Inicialmente, fazer alongamento e 
aquecimento. Então, sugere-se fazer treino de fundamentos – por exemplo, dividir as 
crianças em duplas para treinarem passes. Existem vários treinamentos diferentes que 
podem ser feitos para isso e variam conforme o esporte e a idade das crianças. 
Você pode pesquisar ou pedir ajuda a algum profissional da área de educação física 
para bolar esses exercícios. E, por fim, dividir as crianças em times e deixá-las jogar e 
se divertir muito!

1

Como aplicar?

Com o esporte, você pode ensinar às crianças coisas como disciplina, trabalho em grupo e 
companheirismo; também ajuda na concentração, melhora a saúde e gasta energia em uma 
atividade saudável para a mente e o corpo. 

Por que aplicar esse projeto?
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Fazer dias de contação de história, música, etc. Aqui, use sua criatividade! Você pode fazer 
mais atividades que ajudem as crianças a desenvolverem seu potencial. 
Também sugerimos um sistema de recompensa, que ajuda a motivar as crianças nesse 
processo. Você pode dizer a elas que sempre que devolverem seus livros inteirinhos, ganharão 
um adesivo na sua ficha, ao lado do nome do livro retirado. E, ao fim de um determinado 
período (por exemplo, no fim de cada semestre ou ano), dar brindes correspondentes ao 
número de adesivos ganhos. 

Outras sugestões:

Biblioteca Móvel é um projeto de incentivo à leitura, onde os exemplares “criam pés” e 
caminham até as crianças e adolescentes. Surgiu em Joinville, quando voluntárias de uma 
instituição de acolhimento perceberam que as crianças tinham acesso a todas as 
necessidades básicas (moradia, comida, roupas, etc.). Elas também tinham atividades 
esportivas e aulas de informática, fornecidas por outros voluntários, mas não havia um 
espaço para leitura e contação de histórias! Afinal, se muitas casas possuem uma 
biblioteca (mesmo que pequena), por que um abrigo também não pode?

O que é?
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Biblioteca Móvel

Do que você vai precisar?Qual o público atingido?

O projeto inicial foi criado pensando em 
crianças em situação de risco social/situ-
ação de abrigamento. Porém, você pode 
desenvolver para outros públicos! Pense 
em todas pessoas que deveriam/poderi-
am ter acesso a livros, mas não tem 
como conseguir um. 

Livros, folhas para registrar o nome de cada 
participante e os livros que cada um retirar. 
Você pode conseguir os livros pedindo 
doações! Muita gente tem livros infantis em 
casa, sem uso. Faça campanhas nos espaços 
em que você está: na escola/faculdade, 
trabalho, família, igreja. 



Escolha o local. Primeiro, você deve escolher o local. É legal que seja em acordo com 
alguma instituição que já conheça o público: instituições de acolhimento (ou, como são 
mais conhecidos, “lares”); associação de moradores; etc. Muitas vezes essas institui-
ções vão querer que você mande projetos por escrito. Às vezes, essa aproximação 
inicial pode ser difícil, mas não desanime!

Escolha o melhor dia e horário. Para isso, você deve se adaptar, tanto quanto 
possível, aos melhores horários para a instituição e para a comunidade. Você pode 
fazer de forma semanal ou quinzenal.

Seja Pontual! E isso significa, além de chegar sempre no horário, não faltar! Você 
verá que as crianças esperarão por você e pela atividade, e essa regularidade será 
muito importante para elas e para que a instituição confie em você.

Explique a atividade às crianças. Crianças precisam de limites, sempre; elas se 
sentem mais seguras e acolhidas assim. Então, é muito importante que, no primeiro 
dia, você se apresente, a turma conheça, explique como a atividade vai funcionar e 
quais são as regras. Deve estabelecer a dinâmica da atividade e deixar claro que:
- Existe um limite de livros por criança (sugerimos 1 ou 2), e ele será obedecido sempre;
- Os livros devem ser conservados; não se pode riscar, arrancar páginas, pintar ou rasgar;
- Para se retirar novos livros, deve-se devolver os anteriores.

Sugestão para conduzir a atividade em si: Vocês chegam no local adequado, 
deixam os livros em exposição e esperam que as crianças cheguem. 
Uma pessoa pode ficar responsável por ajudar as crianças a escolher. É comum, no 
começo, elas não saberem muito bem o que levar ou quererem levar livros que não 
fazem condizem com a sua idade (por exemplo, crianças de 6 anos querendo levar 
livros de 500 páginas). Enquanto isso, outra pessoa fica responsável por registrar na 
ficha de cada criança os livros que ela está retirando e os que devolveu; bem como 
colar seus “adesivos-recompensa” ao lado dos livros devolvidos em bom estado.

Como aplicar?

Porque a informação transforma a vida das pessoas! 
Muitas vezes, pessoas que vivem em situação de risco e sem perspectivas
não tem muito acesso à cultura. A Biblioteca Móvel incentiva o hábito de leitura: tal 
hábito abre os olhos para um mundo além do que o que estas crianças conhecem, além 
disso amadurece intelectualmente e colabora no desempenho escolar. Ensinar a uma 
pessoa o ter o hábito de ler é ajudar na sua educação, no seu crescimento e melhorar 
seu futuro.

Por que aplicar esse projeto?
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Capelania Hospitalar

Capelania hospitalar é um projeto que visa amparar, de diferentes formas, pessoas 
que passam por problemas de saúde, estejam elas em hospitais, clínicas, suas 
residências ou lares beneficentes. A IELB possui diversas comissões e grupos de 
capelania em todo o Brasil, atuando sempre em prol daqueles que necessitam de 
amparo físico e, principalmente, espiritual. Uma bela ideia realizada pela Capelania 
Hospitalar da Congregação Cristo Para Todos, de Guaruja, Cascavel - PR, foi realizar 
a 3ª edição do “Show Vidas por Vidas em Busca da Salvação”. Este evento 
filantrópico foi organizado com o intuito de arrecadar alimentos não perecíveis para 
o Hospital do Câncer UOPECCAN, e tal objetivo foi alcançado: 900 pessoas 
compareceram ao show e cerca de 1800 kg de alimento foram recolhidos e 
destinados à entidade carente. Esse projeto é importante, independente da forma 
de ser realizado, para cumprirmos o que as Escrituras Sagradas dizem: “Ajudem 
uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Deus” (Gl 6.2).

O que é?

“Ame os outros como você ama a você mesmo”
 (Mc 12.31b)

Do que você vai precisar?Qual o público atingido?

Pessoas que passam por enfermidades e 
suas famílias que precisam de ajuda 
financeira na hora da dificuldade, 
alimentícia, jurídica, com equipamentos 
médicos. E, além disso, também 
necessitam de carinho, atenção e, 
principalmente, do conforto que a 
palavra e o amor de Deus podem levar. 
Não há restrição de idade nem de 
ambiente para desenvolver esse tipo de 
projeto: hospitais, clínicas de reabili-
tação, asilos e casas de acolhimento são 
alguns exemplos de locais onde a sua 
ajuda pode chegar.

Antes de mais nada, entre em contato 
com a instituição a ser ajudada, eles 
podem ter algumas restrições ou 
pedidos especiais de doações ou ações. 
Autorizada a execução do seu projeto, 
seja ele visitação, arrecadação de 
recursos, etc., planeje muito bem o que 
vai fazer, pois você tem, a partir de 
então, uma enorme responsabilidade 
nas mãos: pessoas contando com a sua 
ajuda. Ore pedindo à Deus orientação na 
elaboração e execução do seu projeto, 
isso é mais que essencial. 
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Música: Assim como os meninos do Projeto Eliezer, você pode usar seus dons musicais 
para alegrar a vida de pessoas que passam por momentos de dificuldade. A música acalma, 
anima, faz sorrir e nos conecta à Deus.  Seja “cauteloso” com o estilo musical escolhido.

Teatro e dança: Dois exemplos de atividades valiosas, já que alegram e passam mensagens 
durante suas apresentações. Seja criativo e use temas pertinentes a cada tipo de situação.

Arrecadações: Para esse projeto, você pode criar coisas bem diferentes, como essas: 
campanhas, como o projeto “Sangue que salva” da JELG; shows em prol da causa, como o 
“Show Vidas por Vidas em Busca da Salvação” da Capelania de Cascavel; ações, como o 
“Pedalando por Bíblias” e o “Fome 29”, ambos projetos nossos; mutirões, onde você pode  
organizar lavagem de carros ou pinturas de ambientes em troca de doações.

Visitas: Vivemos num tempo onde pessoas são abandonadas, coisificadas, esquecidas. Um 
abraço amigo, uma conversa ou apenas ouvir o que a pessoa tem a dizer faz a diferença 
para muita gente. Doe seu amor, seu tempo e seu carinho aos que deles precisam.

Sugestões para começar:

1
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Porque Deus fez tudo por você! Deus entregou seu filho para morrer por você. Ele te ama 
e pede pra que você espalhe esse amor gracioso por aí! Sempre há uma boa forma de 
ajudar alguém a manter a saúde espiritual em dia, mesmo quando a saúde física não está.

Por que aplicar esse projeto?
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Doação de Cestas Básicas

Qual o público atingido?O que é?

Um programa de arrecadação de 
alimentos para montagem e doação de 
cestas básicas.

Famílias em situação de risco que 
necessitem de auxílio alimentício.

De uma maneira resumida, 12 famílias se unem para formar 12 cestas básicas por ano. 
Esse projeto é muito fácil de ser realizado, então mãos à obra, jovens! Veja como 
funcionaria a divisão de alimentos para o mês de Janeiro:

Como funciona o projeto?

Como saber para quem doar?Do que você vai precisar?

Você vai precisar de 12 famílias 
comprometidas em doar alimentos, uma 
vez por mês. Cada família deve receber, 
no início, do projeto uma tabela do 
alimento que precisa doar, para que as 
cestas sejam completas e diversificadas. 
Depois, você precisa juntar esses 
alimentos em uma caixa ou balde, passar 
um plástico e pronto! Sua cesta está 
formada!

Pergunte, na sua congregação, se as 
pessoas conhecem famílias que 
necessitam do auxílio. Se não, entre em 
contato com instituições de auxílio em 
seu bairro: como centros comunitários, 
escolas e creches públicas. A entrega das 
cestas também é um momento para 
evangelização, por isso incluia livretos 
com o endereço da igreja, para que a 
pessoa entre em contato se necessitar.

Conserva 
(vidro 

padrão)

Feijão 
(1kg)

Macarrão 
(1kg)

Trigo
(1kg)

Achocotado 
em pó 
(400g)

Açúcar
(1kg)

Arroz
(1kg)

Biscoito
(200g)

Café
(500g)

Óleo 
(1L)

Geléia 
(400g)

Leite em pó 
(lata ou refil 

400g)
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Seja organizado! Primeiro, você precisa montar as tabelas de doação. Verifique se o 
modelo abaixo se encaixa na realidade do seu município. Depois, varie essa tabela 12 
vezes (uma para cada vez do ano). Assim, se a pessoa doou, por exemplo, uma 
conserva em janeiro, doará feijão em fevereiro e assim consecutivamente. Isso para 
que seja justo e todos, no decorrer do ano, possam ter doado uma cesta básica inteira.

Consiga apoio da congregação! Para que o projeto aconteça sem empecilhos, você 
deve explicar para a comunidade como ele funciona e ganhar sua confiança. Peça 
também para que seu pastor fale sobre a importância da Ação Social e motive as 
famílias para não desistirem no decorrer do ano.

Recolha os alimentos! Você precisa estipular um dia para que as pessoas entreguem seus 
alimentos. Depois, armazene em local adequado - longe de umidade e limpo! Peça auxílio 
para a montagem das cestas, que precisam conter no mínimo os 12 alimentos selecionados.

Entregue as cestas! Junte algumas pessoas e entregue, pessoalmente, as cestas 
arrecadadas. Esse é um momento muito especial e precisa ser compartilhado com as 
pessoas que participam. Você pode pedir autorização da família e tirar fotos para 
estimular que outros participem do projeto também! Mas ATENÇÃO! Bom senso é 
necessário, portanto, não divulgue essas fotos em redes sociais e grupos de e-mail. 
Lembre-se que esse é um gesto de amor ao próximo! Não use isso para se vangloriar.

Sugestões: Com o tempo você também pode aprimorar a cesta e solicitar materiais de 
higiene, brinquedos, roupas, material escolar etc. As formas de servir ao próximo são inúmeras!

Como aplicar?

O que para nós é natural (ter alimento na mesa), para muitas famílias é um desafio 
diário. A fome ainda atinge milhares de famílias e muitas delas podem estar perto de 
você! A alimentação é um direito fundamental, uma necessidade básica! Leia mais sobre 
o que Jesus diz sobre isso em Mateus 25.31 – 46.  Esse projeto é de fácil execução e 
ainda concientiza muitas pessoas! Tente, você vai ver como faz toda a diferença! 

Por que aplicar esse projeto?
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Mês Item da Cesta
Janeiro Conserva (vidro padrão)
Fevereiro Feijão (1kg)
Março Geléia (400g)
Abril Leite em pó (lata ou refil 400g)
Maio Macarrão (1kg)
Junho Óleo (1L)

Julho Trigo (1kg)
Agosto Achocotado em pó (400g)
Setembro Açúcar (1kg)
Outubro Arroz (1kg)
Novembro Biscoito (200g)
Dezembro Café (500g)
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Dia Social

Qual o público atingido?O que é?

Proporcionar um dia inteiro, ou meio 
período, de atividades que visam atender 
uma determinada comunidade.

Comunidade em situação de carência/ris-
co social. 

Do que você vai precisar?Que atividades incluir?

Corte de cabelo, refeições, bazar de 
roupas usadas, bazar de utensílios, 
convênios com órgão públicos para 
carteira de trabalho e RG, banco de 
emprego, recreação como cama 
elástica, pintura de rosto, escultura de 
balão, esporte, assessoria jurídica, 
massoterapia, nutrição, aferição de 
pressão arterial e glicose, evangelização, 
aconselhamento pastoral, apresentações 
artísticas, etc. Essas ações podem e 
devem variar de acordo com a 
comunidade local. Por exemplo, numa 
comunidade rural pode haver 
distribuição de sementes; em uma 
comunidade onde é comum o uso de 
drogas, pode haver orientação contra as 
drogas; enfim, de acordo com as 
necessidades daquela comunidade.

- Voluntários! Chame a juventude, a 
congregação, os amigos. Em média, 
precisamos de 1 voluntário para cada 15 
pessoas atendidas.
- Local! Recomendamos sempre escolher 
a comunidade em parceria com uma 
escola ou uma entidade social local (posto 
de saúde, unidade de atendimento social, 
etc). Normalmente, essas entidades já 
possuem cozinha, salas, enfim, alguma 
estrutura - o que facilita muito o trabalho.
- Equipamentos e utensílios! Isso 
depende da estrutura em que a ação será 
feita e das atividades que serão oferecidas. 
Sugerimos que se faça uma lista com base 
nisso. Por exemplo: tendas, bancadas, 
panelas; até coisas como maquiagens para 
pintura de rosto, escovas de cabelo, 
balões, balas, refrigerante e alimentos, 
como nega maluca e cachorro-quente.

Quanto ao local, entrando em contato com as instituições da comunidade. 
Para os voluntários, chame a sua e outras juventudes para ajudarem, a congregação 
inteira... Quanto mais gente, melhor!
Para os demais utensílios, você pode organizar por atividade, deixando um grupo de 
pessoas responsáveis por cada uma. Muitos deles, especialmente no que diz respeito a 
alimentos, não são difíceis de conseguir por meio de doações.

Como pode conseguir?
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Escolha o local. Primeiro, você deve escolher o local. Como já foi dito, o ideal é que 
seja em parceria com alguma entidade social local. 

Escolha o melhor dia e horário. De uma forma geral, os melhores dias são os 
finais de semana, quando as pessoas estão disponíveis para participar desse tipo de 
eventos. Tomar cuidado com outros eventos dessa comunidade, para não haver 
choque de horários – isso pode prejudicar a participação! Você deve avaliar alguns 
fatores da comunidade. Por exemplo, muitas pessoas trabalham no sábado de manhã. 
Assim, fazendo das 10h às 16h  você abrange o público que muitas vezes trabalha no 
sábado de manhã (muito comum) e também o público que não trabalha e pode 
comparecer antes. 

Seja Pontual! Organize os voluntários para chegarem antes ao local, pra deixar tudo 
prontinho e organizado. É importante não deixar as pessoas esperando ou ainda ter 
coisas a arrumar enquanto as pessoas chegam. 

Divida as tarefas! É importante que cada voluntário saiba com antecedência o que vai 
fazer e que essa atividade esteja de acordo com suas aptidões naturais. Colocar uma 
pessoa muito tímida para recepcionar as pessoas, por exemplo, pode não ser uma boa 
ideia. Mas se essa pessoa muito tímida souber fazer um ótimo cachorro-quente, ela com 
certeza vai ficar feliz em cozinhar para essas pessoas! Por isso, faça antes uma lista de 
quais serão as atividades, quem estará em cada uma e o que cada pessoa deve estar 
pronta para fazer. É claro que, estando lá, imprevistos podem acontecer e exigir 
flexibilidade e “jogo de cintura”. Mas uma boa organização previne a maior parte deles!

Divirta-se! Tudo pronto, todos em seus postos? Divirtam-se! Essa é a melhor parte. 
Você vai interagir com pessoas diferentes de seu convívio, conhecê-las, e situações 
incríveis acontecem nestes dias. Converse, brinque, conheça – respeitando os limites 
das pessoas, é claro. É realizador servir e espalhar esse amor. Você verá como é 
incrível abrir seus olhos para uma realidade diferente da sua, e como sua cabeça 
nunca mais será a mesma depois disso!

Como aplicar?

Porque muitas comunidades vivem em situação de exclusão e risco social, sem acesso a 
muitas coisas que para nós, muitas vezes, são naturais. O objetivo do Sábado Social é a 
interação; é que a gente se preocupe com as necessidades dessa comunidade – e não 
apenas as necessidades materiais! Além disso, o crescimento dos voluntários e da união da 
igreja é muito grande. Muitas vezes, vivemos com uma visão muito fechada apenas em 
nossas vidas, com uma percepção muito falha e limitada sobre o que é viver em situação de 
carência. Exercitamos nosso amor e crescemos nele, quando nos doamos.

Por que aplicar esse projeto?
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Encontre pessoas dispostas a doar;

A pessoa comparece ao Hemocentro mais próximo;

Durante a doação, tira uma foto para registrar esse momento;

Envia essa foto para a comissão organizadora (por exemplo, no caso deste projeto aplicado, a JELG);

Um grande “mural” é organizado com as fotos dos doadores, incentivando mais pessoas a 
doarem também. Você pode criar uma hashtag do seu projeto para identificá-lo. 

Como aplicar?

JELB   SOCIAL

Sangue que Salva

Qual o público atingido?O que é?

Incentivo à doação de sangue através de 
mídias virtuais, como site da JELG e 
Facebook.

Pessoas que possam doar sangue e 
eventualmente não o fazem por desconhe-
cimento da causa ou falta de incentivo.

Por que aplicar esse projeto?Do que você vai precisar?

De pessoas!! Pode doar qualquer pessoa 
em boas condições de saúde, com 18 a 
69 anos, com peso mínimo de 50 kg. 
Para doar, é preciso comparecer com 
documento de identidade com foto (RG, 
carteira de motorista, etc.). 

Por que existe uma grande carência nos 
bancos de sangue e apenas uma doação 
pode salvar até quatro vidas! Imagina, 
então, as doações de toda a sua 
juventude?
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“AQUELE QUE SE PERGUNTA 
EFETIVAMENTE PELO 

BEM-ESTAR DO PRÓXIMO, JÁ 
TEM FÉ E É UM FILHO DE 

DEUS”. A VOCAÇÃO SEGUNDO 
LUTERO - GUSTAF WINGREN

“AQUELE QUE SE PERGUNTA 
EFETIVAMENTE PELO 

BEM-ESTAR DO PRÓXIMO, JÁ 
TEM FÉ E É UM FILHO DE 

DEUS”. A VOCAÇÃO SEGUNDO 
LUTERO - GUSTAF WINGREN

Muitas pessoas foram cruciais para que este livreto esteja, agora, em suas mãos. 
Deixamos nosso imenso agradecimento à Comissão de Ação Social da Congregação Castelo Forte 
de Joinville – SC, pela confiança e por não ter hesitado ou poupado esforços em nos ajudar. Que 
Deus continue abençoando o lindo trabalho de vocês!
Agradecemos, também, à empresa Softran Informática do Transporte Ltda, pela sua contribuição – 
tanto financeira quanto dos seus arquivos, colaborando com fotos e registros dos seus projetos. 
Seus projetos sociais são uma verdadeira inspiração! 
Agradecemos, ainda, a vocês, Jelbianos que se identificaram com a causa, acreditaram nela e se 
dispuseram a nos ajudar. É a energia de vocês que nos motiva! Juntos somos fortes e poderemos 
levar o amor de Jesus para muita gente. 

E, por último, porém mais importante, agradecemos a Deus, por nos ter capacitado e inspirado, e 
por nos levar pela mão na condução deste projeto. Jesus, tu és o maior exemplo de ação social que 
temos. Sempre esteve ao lado das pessoas que mais precisavam, dos excluídos, julgados e 
condenados, e os resgatou, mostrando a eles o poder do amor. Que este exemplo nos guie sempre.

Agradecimentos
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Não conseguiríamos sem vocês!

Comissão de Projetos Sociais da JELB.



“Amados, amemo-nos uns aos outros, por que o amor procede de Deus” 1João 
4.7,8. O amor não é apenas um pequeno detalhe da vida cristã. O amor é o que há de 
mais importante nela! E, bem, não há modo de aprender a amar senão nos relaciona-
mentos. Não se exercita amor sozinho. Não se cresce em amor dentro de quatro 
paredes. Além disso, é muito fácil amar e praticar amor com pessoas próximas e com as 
quais temos algum tipo de identificação ou ligação afetiva (família e amigos, por 
exemplo). Por isso, um grande exercício de amor está em voltar nossa atenção 
e nosso cuidado a pessoas em realidades e contextos completamente diferen-
tes dos nossos. É aí que entram o trabalho e a ação social. E é por isso que eles não 
podem ocupar um papel secundário, coadjuvante – e sim, um papel central, crucial! 
Afinal, o amor é o maior mandamento, o cumprimento da lei, procedência de 
Deus. O trabalho social é uma atividade incrível. Não apenas ajudamos, mas também 
aprendemos muito com as pessoas! Aprendemos a entender contextos sociais e 
tornamo-nos menos julgadores e mais tolerantes. Ainda, não apenas exercitamos nossa 
capacidade de amar e nossa maturidade emocional, mas também nos surpreendemos 
constantemente com a capacidade das pessoas de expressarem amor, bem como com 
a sabedoria que adquirimos lidando com essas pessoas e com as situações mais inusita-
das. Há muita gente nesse mundo precisando de você. Você tem capacidade para 
melhorar, transformar e inspirar a vida de muita gente. E você só precisa de uma 
coisa para ajudá-las: vontade. O amor nos abre as portas. Habitue-se a olhar 
para as necessidades dos outros. Amplie seu olhar sobre as pessoas. Julgue 
menos. Entenda mais. Aprenda a avaliar as pessoas segundo o contexto de vida 
de cada uma delas e não segundo a sua própria vivência. Saia da sua bolha, da sua 
zona de conforto... Aproxime-se! Ame verdadeiramente! Mais amor, mais tolerân-
cia, mais ação. É o que desejamos pra você com a leitura deste livreto.


