
RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 
de 2014 



CASA NOVA CHANCE 

Casa de acolhida para jovens e 
adultos com disponibilidade de 10 
vagas. Objetivos: 

 

● Oportunidades de convívio familiar e 
social, considerando princípios bíblicos 
e fortalecimento de vínculos; 

● Acesso à informação e atenção às 
necessidades (saúde, educação, 
habitação e direitos de cidadania); 

● Acesso à educação, cultura, lazer, 
arte e esporte. 



INTERVENÇÃO NA 
COMUNIDADE DO 
CIGANO 

Além de continuar com o trabalho com as 
crianças da comunidade, através de 
brincadeiras, reforço escolar, música, 
acampamento, socorro à crianças e suas 
famílias, encaminhamentos para hospitais 
e pronto socorros, trabalho específico com 
adolescentes (OPEN), também realizamos 
um dia de beleza às mulheres no dia das 
mães e um jantar especial para as 
famílias no dia 10/05/2014. 

 

Após entregar a terceira casa construída 
no Cigano no dia 20/07/2014, planejamos 
a construção de mais 2 casas em 2015.  

 

Em outubro, realizamos o “chá da 
primavera”, evento destinado as mães da 
comunidade. 



CRACOLÂNDIA 

A missão realiza aos sábados na cracolândia em Santo André e 
aos domingos na região central em São Paulo uma ação, com 
ajuda humanitária,  proporcionando uma aproximação e amizade 
com as pessoas, oferecendo a oportunidade de mudança de vida, 
ao decidir sair desse ambiente para viver na Casa Nova Chance ou 
outras instituições. Oferecemos juntamente com parceiros um 
jantar de natal para os frequentadores  da cracolândia em 
dezembro. 



EVANGELISMO NAS 
RUAS 

Nas ruas de Santo André semanalmente através 
da aproximação e amizade com as pessoas 
(profissionais do sexo), oportunizando 
condições e apoio financeiro, profissional, 
educacional e saúde (física, emocional e 
espiritual) durante o processo de mudanças. 

 

Realizamos o “acampamona” em agosto, evento 
oferecido aos travestis, um momento específico 
para os profissionais do sexo, com o objetivo de 
promover encontros que valorizem a vida 
oportunizando um futuro com mudanças 
através do evangelho. Semanalmente visitamos 
diversos travestis para nutrir o relacionamento 
de amizade. 

Em dezembro realizamos um jantar de natal 
para os travestis. 



ACAMPAMENTOS 

Realizamos acampamentos como estratégia 
de evangelismo voltado para: 

● Crianças da comunidade do Cigano no 
período das férias (julho); 

● Homens profissionais do sexo (agosto); 

Em abril realizaremos um acampamento 
para mulheres profissionais do sexo. 



CURSO SOBRE 
MISSÃO INTEGRAL 

Realizamos no segundo semestre um 
curso sobre os aspectos históricos, 
teológicos e práticos da Missão Integral. 
Além de compartilhar com os alunos 
nossa experiência e conhecimento sobre 
o assunto, o curso é mais um canal de 
recrutamento de voluntários e uma 
ferramenta para equipar pessoas que 
desejam servir pessoas marginalizadas 
por nossa sociedade. No primeiro 
semestre de 2015 teremos uma nova 
turma. 



Projeto Fair Trade 

Estamos em fase de implementação de 
um projeto de comércio justo (fair 
trade), com o objetivo de empregar 
pessoas marginalizadas na oficina de 
costura como profissionais do sexo, 
moradores da Casa Nova Chance e 
imigrantes bolivianos vítimas de 
trabalho escravo, comercializando sua 
produção em países que valorizam o fair 
trade e remunerando seus funcionários 
de maneira justa, reintegrando-os a 
sociedade. 



RECURSOS CAPTADOS 
Janeiro à Dezembro de 2014 

ENTRADAS 
 
• Ofertas de pessoas físicas 
R$143.461,41 
 
 
• Bazar 
R$51.922,12 

• Ofertas de pessoas jurídicas 
R$76.895,50 
 
• Ofertas de desconhecidos 
R$150.422,31 
 
• Pagamento de Empréstimos 
R$30.400,00 
 

Total: R$453.101,34 



Total: R$484.877,34 

INVESTIMENTO DOS 
RECURSOS CAPTADOS - 

Janeiro à Dezembro de 2014 

OFERTAS; R$ 1.750,00; 0% 

ALIMENTAÇÃO/HIGIENE; R$ 
74.267,55; 15% 

ENERGIA ELÉTRICA/ÀGUA 
ESGOTO; R$ 16.238,89; 3% 

TELEFONE/TV À 
CABO/INTERNET; R$ 

17.270,86; 4% 

DIVERSOS SERVIÇOS; R$ 
54.953,02; 11% 

IMPOSTOS, TAXAS, TARIFAS 
E MULTAS; R$ 11.309,53; 2% 

OFERTAS MISSIONÁRIAS SAL; 
R$ 56.189,93; 12% EMPRÉSTIMOS; R$ 

39.000,00; 8% 

COMBUSTÍVEL E 
LUBRIFICANTES; R$ 

18.270,70; 4% 

ENCONTROS E 
EVENTOS/LAZER COM A 
CASA; R$ 4.780,50; 1% 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS 
E BENS DE CONSUMO; R$ 

55.484,30; 11% 

ALUGUÉIS ONDE A MISSÃO 
ESTÁ ENVOLVIDA; R$ 

92.610,09; 19% 

AUXÍLIO FINANCEIRO; R$ 
4.648,54; 1% 

PROJETO 
ITAQUAQUECETUBA; R$ 

0,00; 0% 

PROJETO RAABE; R$ 574,28; 
0% 

TRABALHO NA 
COMUNIDADE DO CIGANO; 

R$ 37.529,15; 8% 



ITAQUAQUECETUBA 
Após 2 anos do primeiro projeto,  
iniciamos a construção. O valor do 
projeto foi estimado em 
R$1.500.000,00. No momento estamos 
terraplanando o terreno, inserindo as 
cercas, instalando energia elétrica, 
água/esgoto e abrindo as fundações de 
uma casa e um galpão. 

 

Até o momento já arrecadamos para a 
realização da unidade o valor de: 

 

 

Seja um parceiro e nos ajude a abrir 
esse espaço de acolhimento e 
reestruturação de vidas! 

R$250.000,00 



Desafios para 2015 
Ampliação do trabalho na 
Comunidade do Cigano 

Alugamos um Prédio próximo à Comunidade do Cigano para oferecermos mais 

atividades e cursos para crianças e adolescentes, como atendimento psicológico, Kung-

Fu, Dança, Computação, Fotografia e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além disso, 

o espaço é utilizado para a realização de eventos para profissionais do sexo, famílias 

da Comunidade do Cigano, Bazar Beneficente e a ministração de um curso de Missão 

Integral. 

Nos ajude continuar a disponibilizar esse espaço para que essas pessoas possam ter 

um encontro com Jesus através dos eventos, cursos e relacionamentos proporcionados 

neste espaço. 

 



Desafios para 2014/2015 
Carreta da Saúde 

Carreta da Saúde com consultórios ambulantes para atender as necessidades médicas 

de regiões carentes. Necessitamos de profissionais da saúde, como dentistas, médicos 

e oftalmos que estejam interessados em compartilhar parte do seu tempo para servir 

pessoas que muitas vezes são esquecidas pelo Estado. Nos ajude a colocar essa 
carreta na estrada para que pessoas com pouco acesso a serviços de saúde 
possam ser alcançadas por esta carreta e pelo médico dos médicos: 

 

 



Desafios para 2014/2015 
Filial Londrina 
Casa Verde 

Firmamos uma parceria com um trabalho em Londrina – PR, conhecido como Casa 

Verde, dirigido pelo Márcio Eduardo da Silva. Este trabalho tem oferecido um lar para 

pessoas em situação de rua que desejam mudar de vida, ensinando o evangelho às 

crianças em situação de vulnerabilidade social, enfim, se esforçado em sinalizar o 

Reino de Deus na cidade de Londrina. 

Nos ajude a apoiar este parceiro em Londrina, de forma que as pessoas 
marginalizadas desta cidade continuem a frequentar a Casa Verde e 
encontrar o Verbo da Vida neste lugar e nessas ações do Márcio e dos 
voluntários. 

 

 

 

 

 



Desafios para 2015 
Construção na 
Comunidade do Cigano 

Planejamos a construção de duas casas em 2015. 

Ao lado seguem imagens da demolição para 

construção da casa da família da Ednalva. 

Estimamos o custo desta casa fique em 

aproximadamente R$60.000,00. 

Nos ajude a construir essas casas na comunidade 

do Cigano, assim contribuímos para que Jesus 

possa habitar na vida de pessoas que vivem em 

péssimas condições de moradia. Faça parte do 

milagre! 



Desafios para 2015 
Acampamentos 

Programamos 3 acampamentos em 2014 para crianças (julho), travestis (agosto) e 

prostitutas (outubro). Este último infelizmente não realizaremos devido à falta de 

obreiros para servir este público. Estimamos o custo de cada acampamento em 

R$5.000,00, totalizando o valor de R$10.000,00. Também precisamos de voluntários 

que possam servir essas pessoas com alegria. Em 2015 desejamos realizar pelo menos 

2 acampamentos. Ajude  essas pessoas a terem um encontro com o Senhor Jesus, 

intercedendo, contribuindo e servindo como voluntário. 

 

 



Para saber mais... 
Agradecemos a você que compartilha 

conosco os seus recursos, serviço, 
tempo e orações. 

Se quiser saber mais sobre nossos 
trabalhos, estamos prontos a 
oferecer maiores detalhes. Nossos 
contatos: 

R. Marina, 333 – Campestre – Santo 
André 

011 4438 0368 

Email pcappelletti@uol.com.br 

Facebook Paulo Cappelletti / Missão SAL 

Site: www.missaosal.org.br  

Nossa Conta: Bradesco 

Agência: 109 

Conta corrente: 342244-5 

CNPJ: 09.369.963/0001-31 

“Cada um dê conforme determinou em 
seu coração, não com pesar ou por 
obrigação, pois Deus ama quem dá 
com alegria”.  2ª Coríntios 9.7 

mailto:pcappelletti@uol.com.br
http://www.missaosal.org.br/



