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PROJETO ANASTASIS
ANÁLISE DE TECNOLOGIAS PARA O SEMIÁRIDO SERTANEJO
Como atuamos?
Atuamos a partir do desenvolvimento e execução de projetos voltados para comunidades e povos não
alcançados com ênfase no sertão do Rio Grande do Norte. Todos os nossos projetos são realizados
através de doações, e a maioria dos envolvidos trabalham voluntariamente. Tais projetos são: ESCOLA
DE MISSÕES, SOS SAÚDE e ANASTASIS.
Igreja Metodista
Já são mais de dois anos de parceria com a Igreja Metodista Central de Natal, e outras igrejas
Metodistas como a Metodista de Botafogo/RJ, Igreja Metodista na Alemanha que nos abençoou com
recursos para construção de uma base missionária, 06 barragens com perspectiva para + 20 no biênio
2017 - 2018; implantação de uma igreja na comunidade Maxinaré em Currais Novos/RN, apoio e
avanço missionário em outras 05 comunidades (Malhada de Dentro, Boa Vista, Mirador, Namorados,
Queimadas) do sertão nordestino.
QUEM SOMOS
Agência de Desenvolvimento para Povos Não Alcançados (ADPNAS) é uma Organização Não
Governamental (ONG) voltada para a transformação integral de comunidades localizadas em regiões
carentes de desenvolvimento.
PARCERIA
A IGREJA METODISTA CENTRAL DE NATAL, na pessoa do Pr. Georg Emmerich, tem sido nosso principal
parceiro na construção de Barragens, como também em outros projetos ligados a SAÚDE, MÚSICA,
CONSTRUÇÃO DE BASE MISSIONÁRIA, REFORMAS DE CASAS DE PESSOAS CARENTES E
IMPLANTAÇÃO DE IGREJAS.
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AULAS DE INICIAÇÃO MUSICAL
ALÉM DOS CULTOS o prédio da base missionária vai servir para que a comunidade
receba alguns cursos, como o de injeção eletrônica de motos (aqui se usa muito esse
meio de transporte), computação, Etc... há dois meses começou o curso de iniciação
musical, onde jovens, adultos e crianças recebem totalmente de graça aulas com o
Missionário Igor Varela que também é formado em música. orem para que Deus mande
mais recursos financeiros e professores voluntários para podermos oferecer mais cursos
aos moradores.
MAXINARÉ AGORA TEM UMA IGREJA "DE CRENTE"
A cerca de 26 km de Currais Novos RN, Maxinaré e uma das comunidades mais antigas
do município; o rio que corta aquela comunidade serviu de divisa para a compra das
terras que um dia viria a ser a sede do município. Mais de 200 anos se passara e aquela
comunidade com cerca de 70 famílias, nunca, "os crentes" tinham evangelizado, quanto
mais construído uma igreja. Em 2015 isso começou a mudar! Com a chegada da
ADPNAS e sua Escola de missões e da Igreja Metodista Central de Natal, cerca de 120
jovens de várias regiões do Brasil e até uma jovem de Portugal, passaram uma semana
naquela comunidade e deixaram um missionário lá e a cerca de 6 meses uma igreja foi
construída.
DESAFIO
Currais Novos tem cerca de 45 mil habitantes, e é o município mais afetado pelo
processo de desertificação no RN. Com menos 6% de sua população evangélica e com
cerca de 150 comunidades rurais sendo que 95% delas não existem nenhum crente, o
desafio é levar tecnologias alternativas para o melhor convívio com a seca e implantar
igrejas nessas comunidades.
Visita da Bispa Marisa
A Bispa Marisa de Freitas Ferreira, presidente da Região Missionária do Nordeste
(Metodista Remne), visitou recentemente a sede de nossa agência e conheceu de perto
o trabalho realizado em parceria com a Igreja Metodista. Na ocasião visitou algumas
comunidades que estão em processo de plantio de igrejas, e viu de perto uma das 6
barragens subterrâneas que fora construída recentemente e conheceu alguns novos
convertidos, já fruto desse mover de Deus no sertão do Seridó.
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