
Missões 
Os “Mantenedores” em Missões. 

 

“E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os 

pés dos que anunciam coisas boas!” (Romanos 10:15) 

 
Paulo está falando sobre a pregação do Evangelho, porque todos os que invocarem o 

nome do Senhor, serão salvos, conforme Rm 10:13 “Porque: Todo aquele que invocar o 

nome do Senhor será salvo.” 

Porém a questão é: Como invocarão se não ouvirem, se não for pregado? 

É necessário enviar aquele que vai pregar, e esse envio, gera custo e despesas. 

Assim, a obra necessita de pessoas que, mesmo não indo literalmente ao “campo 

missionário”, sejam “mantenedores” daqueles que estão. Pessoas que tenham o 

compromisso de participar da obra “financeiramente” e com regularidade, sendo parceiro 

do obreiro que está no campo. 

Um mantenedor falou para um missionário: 

- Você está lá na linha de frente, no campo e eu não. Você enfrenta mais dificuldades 

que eu. 

A resposta foi:  

- Com sua participação como nosso mantenedor, sentimos você juntamente conosco no 

campo missionário, você também está no campo. 

Assim, quando você participa efetivamente e frequentemente com um irmão missionário 

que está no campo, “você está lá com ele” e isso é de extrema importância, alento e ânimo 

para quem está fazendo a obra do Senhor. 

Seja um colaborador assíduo de algum missionário ou instituição missionária. 

Caso não saiba como participar, procure algum dos membros do Departamento 

Missionário da Primeira Igreja Presbiteriana de Indaiatuba. 

Deus, através do Seu Espírito ilumine seu coração para fazer parte, efetivamente, do 
trabalho missionário. 
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Projeto Pequeninos-RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Pequeninos 2021 

Passar um tempo com elas tem nos trazido cura... 

Tem nos feito enxergar a vida além do que ela é... 

Tem nos trazido alegrias, motivos para sermos gratos... 

Tem nos revelado o amor de Jesus em toda sua pureza e beleza... 

A simplicidade eles trazem no olhar... 

Cristo ama os pequeninos e nos convida a sermos como eles... 

Amáveis, amigáveis, puros, simples, inocentes... 

A enxergar a vida com leveza e sutileza... 

“O coração de uma criança é de quem chega primeiro..” 

O desfrutar e partilhar da vida geram conexões. 

Aqui aprendemos a nos interagir, a amar, cuidar e confiar. 

E colhemos os frutos que são cultivados. 

Ver os sorrisos aquecem nossos corações, e fazem a vida valer a pena... 

“Porque delas é o Reino dos Céus!”. 

(Mensagem  transcrita de um vídeo da Daniele (RJ) 

Faça parte deste trabalho, contribuindo e ajudando a cuidar destas crianças: 

Para maiores informações, entre em contato com nossa Irmã: 

Solange Stein (19) 99104-9623 



  

 

MAIS UM TEMPLO “FOI” INAUGURADO 
Rorainópolis, cidade que fica distante 290 km de Boa Vista a capital de Roraima, 488 
Km de Manaus, e 4.292 Km de Indaiatuba. 

Mais um enorme desafio foi cumprido com as bençãos e providência do nosso Deus 
Todo Poderoso. 

Inaugurado dia 20/11/2021 

Vamos contribuir e orar por este trabalho; 

 

Templo de Rorainópolis/RR, Construí do em 30 dias pelo Projeto Mão na Massa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Em frente ao Templo será construído um grande Supermercado 



Trabalho Escola de Futebol Síria 
Projeto Juan e Priscila Tróia na Síria com a Escola de Futebol. 

 

● Hoje concluindo a semana das verduras e legumes !!! Carimbo com couve flor !!!  

 

 

 

 

 

 

 

● ISAT - Treinamento da Polícia de Proteção à Segurança das Crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

● Hoje foi dia de dar aula na ISAT para os treinadores sobre Character Education ( Educação 
de Caráter)  

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO “BOAS NOVAS PARA PORTUGUAL” 
  Rev. Wanderson e Fábia, com seus dois fi-
lhos Daniel e Lucas, embarcam dia 01/12 
com destino à cidade de Braga, norte de 
Portugal para iniciarem os trabalhos do pro-
jeto naquele país. 

  Estejamos orando e participando com nos-
sos irmãos nesse projeto que acontece junta-
mente com a APMT “Agência Presbiteriana 
de Missões Transculturais”. 

 



Notícias 
Estado Islâmico assume ataques em Uganda 

[Atualizado em 19/11/2021 às 15h30]  

A Portas Abertas noticiou as explosões que aconteceram 
na capital de Uganda, nessa terça (16), que deixaram três 
mortos e pelo menos 30 pessoas feridas. O Estado Islâmi-
co assumiu a responsabilidade pelos ataques dos homens
-bomba. 

Após as explosões, Uganda e os países fronteiriços per-
maneceram em alerta máximo. Mais bombas foram en-
contradas após as explosões. O porta-voz da polícia, Fred 

Enanga, disse que existem ameaças de outros ataques, incluindo homens-bomba. Esse é o se-
gundo atentado com bombas em poucas semanas provocado pelo Estado Islâmico em Uganda. 
 
Em um comunicado o presidente Yoweri Museveni pediu que as pessoas se mantenham atentas 
ao ver movimentações estranhas em pontos de ônibus, parques, hotéis, mercados, mesquitas e 
igrejas. 
 
Existe pouca preocupação com os cristãos em Uganda, embora a maior parte da população seja 
cristã. Devido ao aumento dos mulçumanos radicais e do islamismo extremo, o assédio e outras 
formas de perseguição são comuns no país, tornando as coisas ainda mais difíceis principalmen-
te para os cristãos ex-mulçumanos. 
 
Em Uganda, existe restrição de liberdade e democracia. O país é liderado pelo mesmo presiden-

te há 30 anos. Em determinados momentos, o presidente quer o apoio dos cristãos, em outros 

ele garante que seus direitos sejam severamente restringidos. Uganda é um dos países na Lista 

de Países em Observação 2021. 

Líder muçulmano suspeito é morto 

Dois dias depois dos ataques, as forças de segurança em Uganda mataram a tiros um clérigo 
muçulmano acusado de trabalhar com as Forças Democráticas Aliadas (ADF, da sigla em in-
glês). As autoridades disseram que o xeique Muhammad Abas Kirevu, que foi morto perto de 
Kampala, recrutou células dirigidas pelas ADF. 
O grupo militante islâmico ADF foi formado em Uganda na década de 1990, mas agora está ba-

seado na República Democrática do Congo. Desde que prometeu lealdade ao Estado Islâmico, 

em 2019, cada vez mais vem realizando ataques em nome do grupo. 

 
Pedidos de oração 
● Continue a orar por Uganda e especialmente pela capital, Kampala. 
● Peça para que a igreja seja uma voz de calma neste momento. 
● Ore para que todas as comunidades na capital trabalhem juntas e não sejam dominadas pelo 

medo, mas permaneçam corajosas, compassivas e criteriosas em meio a essas circunstâncias. 

(fonte: Missão Portas Abertas) 

https://portasabertas.org.br/noticias/cristaos-perseguidos/novo-bombardeio-em-uganda
https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/uganda
https://portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-em-observacao
https://portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-em-observacao
https://portasabertas.org.br/lista-mundial-da-perseguicao/republica-democratica-do-congo


 

Eleição Departamento Missionário 
   
  Foi realizada no dia 19/11/2021 a eleição para nova Diretoria do Departamento 
Missionário. 
   Nova Diretoria: 
  - Presidente: .............. Henrique de Arruda 
  - Vice-Presidente: ..... Rosana Maria de Oliveira de Pieri 
  - Secretária: ............... Sandra Braga Casini 
  - Tesoureira: ............... Solange Ribas D’Ávila Stein 
   

  Quadro Missionário 
 
 

     Missionários mais próximos à nossa igreja:  

    Oremos por eles e suas famílias 

- Rev. Daniel e Marcia (Japão) 

- César e Cáthrim (Indaiatuba / projeto Bangladesh) 

- Juan e Priscila Tróia (Síria) 

- Pr. Jessé e Helen (Timor Leste) 

- Pr. Vladimir e Raquel (São Paulo / Projeto Iraque) 

- Ilza (Pai Pedro - MG)  

- Rev. Wanderson e Fábia (Projeto Boas Novas para Portugal - APMT) 

- Daniele (Projeto Pequeninos - RJ) 

 

 Projetos e Associações Missionárias: 

- Departamento Missionário (1ª IPB Indaiatuba) 

- Projeto Mãos que Abençoam (1ª IPB Indaiatuba) 

- (JMN) Junta de Missões Nacionais 

- (APMT) Agência Presbiteriana de Missões Transculturais 

- Projeto Mão na Massa (CNHP) Confederação Nacional de Homens 

Presbiterianos. 

- Missão Portas Abertas 

- Gideões Internacionais 

- Asas de Socorro 

 

“Oremos também pelos mantenedores destes irmãos e projetos.” 

“Irmãos, orai por nós.” (1 Tessalonicenses 5:25) 


