
Mutirão de Natal
Um dos principais projetos coordenados pela 

equipe da ASA, a cada ano, chama-se Mutirão de 

Natal. Criado em 1994 por iniciativa de um casal 

de voluntários, Sérgio e Marly Azevedo, o Mutirão 

de Natal começou com a doação sistemática de 

alimentos e roupas para pessoas carentes, próximo 

da época do Natal. A ideia sempre foi a de diminuir 

o sofrimento de quem, muitas vezes, não tem nada 

para comer, nem vestir. O movimento, no Brasil 

e em outros países sul-americanos, arrecada, em 

média, cinco mil toneladas de alimentos, roupas e 

brinquedos anualmente.

Participar do Mutirão de Natal é muito fácil e todos 

podem fazer algo para reduzir o sofrimento dos 

outros. O que você pode fazer?

1.  Procurar a equipe da ASA de uma igreja adventista 

perto de sua casa e dizer o que você gostaria de 

fazer para auxiliar (arrecadar alimentos, roupas, 

doar o que você tem em casa, realizar um curso 

gratuito, etc.). 

2.   Criar, com um grupo de amigos, uma equipe que 

exerça a solidariedade na prática e se disponha a 

ajudar quem precisa. 

3.  Indicar regiões da sua cidade ou bairro em que 

há famílias que, na sua avaliação, deveriam ser 

cadastradas e beneficiadas pelo Mutirão.

Nós podemos fazer mais!
O Mutirão de Natal não é apenas doar alimentos, 

roupas e até brinquedos. É, também, realizar ações 

com maior duração de tempo e ajudar a desenvolver 

a vida das pessoas de uma forma integral. É o que 

chamamos de desenvolvimento humano.

Envolva-se e crie algum tipo de projeto de 

maior duração:

Iniciativas possíveis:

- Curso de corte e costura

- Corte de cabelo

- Aulas de reforço escolar

- Aulas de preparação para o vestibular e concursos

- E muito mais do que você pode pensar e realizar!
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O que é a ASA?
A Ação Solidária Adventista é um ministério da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia que existe para ajudar a 

quem precisa em vários aspectos da vida. Tem como 

base o serviço ao próximo, fundamentado na Bíblia. 

ASA é ação solidária na prática em favor de quem 

sofre, auxiliando nas questões materiais e espirituais. 

O foco da ASA é o trabalho assistencial e o 

desenvolvimento humano por meio de cursos de 

capacitação profissionalizante, geração de renda, 

orientação familiar entre outras iniciativas. 

Quem faz parte da ASA?
Todos os que desejam ajudar ao próximo. Em cada 

congregação adventista é nomeado um líder para 

esse ministério. Pode haver mais pessoas nomeadas 

na equipe e todos podem se envolver. A atividade 

é voluntária nas igrejas locais. Nos escritórios 

regionais, existe uma pessoa nomeada e remunerada 

como responsável por ser o coordenador ou 

coordenadora da ASA em uma região maior. 

Mesmo quem não é adventista pode participar das 

atividades assistenciais. Basta 

conversar com algum líder desse 

departamento ou com o pastor 

adventista local. 

História de solidariedade 
A dona de casa Maria Araújo foi uma das pessoas 

beneficiadas pela solidariedade adventista. Um 

grupo de professores de um colégio adventista, 

na cidade em que ela reside, fez a diferença 

na sua vida, partindo desse conceito de 

solidariedade aplicada. 

O grupo foi até a humilde casa da Márcia, onde havia 

muitos móveis acumulados, buracos nas paredes e 

no teto, infestação de ratos e uma condição de vida 

muito complicada. Em dias de chuva, a Maria Araújo 

lembra que ficava impraticável viver no local, pois 

entrava água, sem falar no sistema de esgoto que 

era péssimo.

Um verdadeiro mutirão, incluindo professores e 

alunos, construiu um novo lugar para ela morar com 

móveis novos, estrutura predial adequada. “Antes eu 

não tinha vida, agora, graças a Deus, minha vida é um 

pedaço de Deus”, afirma Maria Araújo.

Que tipos de projetos são 
realizados pela ASA?

A ASA existe para desenvolver projetos assistenciais 

de apoio à sociedade e desenvolvimento humano 

que levem o evangelho de Cristo por meio da 

solidariedade. Alguns exemplos de projetos que 

são realizados:

-  Distribuição de alimentos secos (cesta básica)  

ou preparados (sopão)

-  Distribuição de roupas e calçados, cobertores  

e colchões

- Distribuição de móveis e utensílios domésticos

- Distribuição de material escolar

-   Atendimento médico preventivo, psicológico, 

jurídico e de apoio espiritual

-  Mutirões de atendimento à comunidade em  

áreas diversas

- Ações de doação de sangue 

- Alfabetização de crianças e adultos

-  Preparo para concursos públicos e  

provas universitárias 

Antes
Casa sem acabamento

Depois
Casa finalizada


