““Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais,
porque delas é o reino de Deus”. (Mt. 19.14)
O QUE É O PROJETO SOMBRA E ÁGUA
FRESCA?
É uma rede de projetos da Igreja Metodista
no Brasil, desenvolvidos pelas igrejas locais e
instituições para atender as crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. Sombra e Água Fresca
(SAF) significa espaço de vivência das coisas de
Deus, de Seu Reino, de direitos e de coisas boas:
lugar de acolhimento, cidadania e educação integral.
POR QUE O NOME “SOMBRA E ÁGUA
FRESCA”?
Essa é uma expressão popular que expressa
o desejo de um lugar e um tempo de tranquilidade e alívio. Sombra para descansar em tempos de calor e água fresca para acalmar a sede.
Nada mais divino! Nada mais de Deus. Consideramos que é disso que as crianças precisam:
sombra e água fresca – vivência de Deus, gratuidade de vida; abundância de experiências que
sejam sinais da presença divina no meio de
seus/suas filhos/filhas.
QUEM PROMOVE O “SOMBRA E ÁGUA
FRESCA”?
As mais diversas áreas e níveis da Igreja Metodista. Estão envolvidos: Ação Social, Educação
Cristã, Administrativa, Expansão Missionária e
Departamento de Trabalho com Crianças. Cada
Região Eclesiástica tem uma equipe de trabalho,
que oferece orientação e acompanhamento,
mas a execução e responsabilidade é da igreja
local.

COMO É DESENVOLVIDO O PROJETO?
É desenvolvido com a orientação de uma proposta educativa construída coletivamente e enriquecida em cada programa local com a participação das crianças e suas famílias e também
dos voluntários e voluntárias. Essa conjugação
de esforços busca promover o crescimento integral de crianças e de adolescentes, para que
possam vivenciar experiências de um mundo
mais feliz.
As atividades que integram os programas locais de atendimento às crianças e adolescentes
são desenvolvidas de forma articulada, proporcionando vivências de fé, cidadania, saúde integral, recreação e esportes, cultura e arte, aprendizagem dos conteúdos escolares e de informática.
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PROJETOS EXISTENTES NA 5ª RE
SAF INDÍGENA TAPE PORÃ – DOURADOS/MS
93 crianças e adolescentes (Educação Cristã,
Esporte, Brincadeiras Livres e Lúdicas). Aos sábados, o dia todo.
SAF VARGEM GRANDE DO SUL/SP
10 crianças (Educação Cristã, Balé e Artesanato). Aos sábados à tarde.
SAF/AMAS DE CASSILÂNDIA/MS
83 crianças (Educação Cristã, Formação Cidadã, Música, Esporte). Às segundas, quartas e
sextas-feiras, manhã e tarde.

SAF/AMAS BATAGUASSU/MS
50 crianças (Educação Cristã, Culinária (ABC
do Sabor), Música (Coral e Violão), Esporte (Bom
de Escola, Bom de Bola). De segunda a sextafeira à tarde.
SAF/AMAS DE CANDIDO MOTA/SP
94 crianças (Educação Cristã, Inclusão Digital,

tempos de descobertas e conhecimento do projeto em níveis nacional, regional e local.
2018 (Setembro): visita à Sede Nacional para
compreender documentos que regem o projeto,
forma de implantação de projetos locais, dentre
outros.

Artesanato, Jogos e Brincadeiras, Karatê e Cida-

2018 (Novembro): participação no Encontro

dania. De segunda à sexta-feira, manhã e tarde.

Nacional de Escola Dominical. Naquele final de se-

SAF CAMPOS ELÍSEOS – CAMPINAS/SP
10 crianças (Educação Cristã e Música -

mana, participamos de treinamento e capacitação,
trazendo esclarecimentos profundos em relação à
caminhada do SAF.

Flauta). Aos sábados de manhã.
2018 (Outubro): reuniões presenciais e on-line

SAF VALPARAÍSO/SP

para orientação sobre implantação do SAF Cam-

40 crianças (Educação Cristã, Esporte/Futebol

pos Elíseos (Campinas/SP), cujo início das ativida-

e Dança/Coreografia. Aos sábados, dia todo.
SAF MONTE MOR/SP
15 crianças (Educação Cristã, Música (Flauta)
e Artesanato. Às terças-feiras, o dia todo.

des deu-se em fevereiro/2019.
2019 (Maio): participação de capacitação das
Agentes Regionais, programada e desenvolvida
pela Equipe Nacional do SAF. Foram três dias de
intenso trabalho, em um tempo de capacitação co-

TOTAL DE 395
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELOS PROJETOS SAF
DA NOSSA REGIÃO

munhão e muito crescimento.
2019 (Agosto/Setembro): reuniões presenciais
e on-line para orientação sobre implantação do
SAF Monte Mor/SP, cujo início das atividades deuse em outubro/2019.

A Equipe de Trabalho do Projeto “Sombra e
Água Fresca” 5ª RE foi recentemente criada e é
composta pelos irmãos e irmãs, leigos e leigas e
clérigos e clérigas: Cleide Trigo, Lúcia Helena Lopes, Guilherme Goriel, Rev. Nicanor Lopes e Revda.
Andrea Reily Rocha Soares.
A Agente Regional da 5RE participou de atividades e capacitações, a saber:
2018 (Junho): convidada pelo Bispo Adonias Pereira do Lago, aceitou o desafio e assumiu a função
de Agente Regional. Os primeiros meses foram

2019 (Novembro): visita ao SAFIN – Sombra e
Água Fresca Indígena (Missão Tape Porã, Dourados/SP). Passamos o sábado em atividade com as
crianças e adolescentes, conhecendo o projeto.
Um tempo de muita comunhão.
No decorrer de 2018/2019, foram feitos vários
contatos com a Equipe Nacional e Agentes Locais,
para atualizações de dados, esclarecimentos de
dúvidas, entre outros.

Somos gratos a Deus pela oportunidade de desenvolver essa atividade na 5RE. Agradecemos ao
Bispo Adonias Pereira do Lago, pela confiança e
apoio sempre que necessitamos; à Equipe Nacional, pelo apoio, capacitação e disponibilidade
constantes; aos Agentes Locais, pela paciência,
principalmente durante a fase de descobertas e
aprendizado sobre o projeto e compreensão real
das funções enquanto Agente Regional. Agradecemos à família pelo apoio e por dividirem meu
tempo familiar com o Projeto SAF. A Deus, honra,
glória e poder!
Cleide Trigo
Agente Regional do Projeto Sombra e Água Fresca

