Apps Community

Comunidade:
- Programa de Aprimoramento Paraescolar

Muitas Agências de Socorro e ONGs de Desenvolvimento empregam uma abordagem holística
para o desenvolvimento comunitário e transformação como uma maneira de combater a
pobreza no mundo em desenvolvimento. O Programa AMO® é uma poderosa ferramenta a ser
usada nesses contextos para nutrir e discipular a criança toda e alcançar famílias com o
Evangelho e ideais cristãos.
- Programa de Letramento Cristão

O Programa AMO® é o perfeito acompanhamento para turmas de letramento para
adolescentes e adultos. Ele sedimenta a erudição bíblica e um vocabulário nobre que cultiva o
raciocínio e atitudes cristãos.

Testemunhos:

“Visitei um Programa AMO em Villa Altagracia. Os meninos e as meninas absorviam a Palavra
de Deus com muita avidez. Todos tivemos ótimos momentos aprendendo sobre os Salmos.
Suas respostas eram tão profundas. Quão maravilhosos são os caminhos de Deus com as
crianças! A comparação entre as crianças da Villa Altagracia e àquelas que observei em outra
vila, que não estão em um Programa AMO, é como comparar o céu e a terra. As crianças do
Programa AMO eram bem disciplinadas, ativas e tinham um entendimento da Palavra de
Deus.” — N. C., Consultor da Visão Mundial, Costa Rica

“Percebemos uma mudança nas atitudes das crianças durante os meses do Programa AMO.
Elas se tornaram unidas e não tinham tempo para criticar uma a outra. Elas transbordavam de
alegria conforme se preparavam para sua peça de teatro de Heidi. Elas surpreenderam a todos
por conseguirem memorizar suas falas. Ninguém esperava que elas conseguissem atuar tão
bem diante de uma plateia. Sabemos que esse é um trabalho de longo prazo e, assim, sempre
ansiamos pela próxima unidade.” — T. H., Diretora de Programa de Apoio a Crianças de Rua,
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“Estamos recebendo uma visitação de Deus em nosso país abrindo a porta para o AMO! Nossa
oração é que essa visitação encontre uma atitude responsiva nos cristãos evangélicos em
nossa carente nação." — L. S., Alimento para os Famintos, República Dominicana

Para uma descrição do currículo AMO e dos métodos utilizados, por favor, acessae Componen
tes do Programa AMO.

Para visualizar vários planos de aula embasados em princípios, por favor, acesse Modelos de
Aulas.
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