
MISSÕES 
“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de proprieda-

de exclusiva de Deus, a fim de “proclamardes” as virtudes daquele que vos 

chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” (1 Pedro 2.9) 

Vemos neste versículo das Escrituras, o apóstolo Pedro exortando sobre 

quem nos tornamos, baseado no chamado que recebemos de Jesus e que nos 

tirou das trevas para a maravilhosa luz, a luz de Cristo. 

Nós que não éramos povo, conforme o vs. 10 “vós, sim, que, antes, não éreis 

povo...”, passamos a ser “povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, 

sacerdócio real, nação santa...”. Que infinitas bênçãos para quem merecia ape-

nas a condenação eterna. 

Mas dentro deste versículo podemos verificar mais uma importante informa-

ção, e não apenas uma informação, mas uma “Missão”, “PROCLAMAR” as vir-

tudes daquele que nos chamou das trevas, Cristo Jesus. 

Isto não é apenas para o Departamento Missionário da nosso Igreja, muito 

menos  apenas para as pessoas que saem de suas casas, países, cidades e 

passam a fazer parte de uma Instituição Missionária. Este chamado é para 

“TODOS OS QUE FORAM CHAMADOS DAS TREVAS” e que agora fazem 

parte do  povo de propriedade exclusiva de Deus.  

Todos os que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo são missionários. 

Se você é membro da Igreja, e crê no Senhor Jesus como seu único e sufici-

ente Salvador,  você é um Missionário. 

Venha participar mais ativamente fazendo parte do nosso Departamento Mis-

sionário, você adolescente, jovem ou adulto é muito bem vindo para cumprir o 

chamado de Jesus. 

SOMOS TODOS MISSIONÁRIOS 

Boletim informativo mensal do Departamento Missionário 
Nº 16 - 24 de Julho de 2022 

PRIMEIRA IGREJA 

PRESBITERIANA 

DE INDAIATUBA 
Rua Tuiuti 253, Centro, Indaiatuba / SP 

E-mail: contato@ipbindaiatuba.org.br 

Site: www.ipbindaiatuba.org.br  / (19) 3875 7789  

Boletim Coração Missionário 



PROJETO PEQUENINOS-RJ 

 

Finalizamos nosso primeiro 

semestre!!! Uhuuulll, para a 

glória do Senhor! Que dia lindo 

e abençoado.  Logo menos 

voltaremos com as atividades 

na cada Pequeninos!!!  

 

Mas os trabalhos não vão parar 

por aí.  Aproveitaremos as 

férias das crianças para dar 

continuidade na organização 

da casa. PROXIMA ETAPA: 

CHAPISCAR OS MURPS DA 

CASA E DAR UM JEITO NA 

INFILTRAÇÃO. Entre nessa 

conosco, ore conosco e 

contribua para a melhoria da 

nossa casinha. DEUS OS 

ABENÇOE!!! Excelente fim de 

semana pra nós!!  

 

Agradecemos a todos por 

cada oração e oferta. Essa 

festinha não teria acontecido 

sem o apoio dos Irmão .  Deus seja louvado através da vida dos irmãos. 

 

(Mensagem na íntegra da Irmã Daniele) 



NOTÍCIAS DE PAI PEDRO-MG 



PROJETO MÃO NA MASSA 

Mais um templo construído para 

a Glória do nosso grande Deus.  

Cidade de SUMÉ no Estado da 

Paraíba. 

A todos os voluntários meus 

parabéns á Toda honra e 

adoração . 

Paulo Silas Casini - Fundador e coordenador da Parceria do 

Mackenzie Voluntário. 

 

CONGREGAÇÃO JARDIM PAULISTA II (JARDIM UNIÃO) 

A nossa Igreja está realizando um trabalho no 

Jardim Paulista II, próximo ao Jardim União. 

As reuniões ocorrem aos 

domingos às 10h00.  

 

 

 

RELATÓRIOS MISSIONÁRIOS 

Neste mês recebemos relatório de duas famílias de missionários: 

1)Família Lima (Iraque); 

2)Família Tróia (Síria). 

Os relatórios estão disponíveis no site da Igreja na área de 

Missões. 

www.ipbindaiatuba.org.br/missoes 



FAMÍLIA SOUZA (ASAS DE SOCORRO) 
Queridos e Amados Irmãos. 
No último dia 23 de abril deste ano, estávamos em-
barcando para os EUA para mais uma etapa do 
nosso chamado a povos não alcançados antes de 
chegarmos ao campo. Tudo estava pronto, casa, 
treinamento final, passagens compradas pela MAF, 
escola para os meninos. Ao chegarmos no che-
cking no aeroporto com as nossas malas cheias de 
expectativas, recebemos a notícia de que os nos-
sos vistos haviam sido cancelados sem nenhuma 
explicação. 
O retorno para a casa dos nossos parentes foi um 
caminho longo, cheio de tristeza, frustração e 
questionamentos. Passamos um tempo orando e 
tentando entender o que estava acontecendo, a 
MAF interviu junto a embaixada Americana para 

tentar reativar nossos vistos, porém, sem resposta positiva. 
Na busca por obedecer a Deus e sua perfeita vontade, voltamos pa-

ra Anápolis GO e recomeçamos o ministério junto a Asas de Socorro 
desde o mês de Junho. 

Deus tem nos consolado, nos dado alegria em seguir em frente e 
nos tem proporcionado, inúmeras oportunidades de servi-Lo no minis-
tério neste caminho que Ele mesmo preparou pra nós. 

Nossa confiança Nele só cresce, Ele tem cuidado de nós. Ele é fiel! 
Estamos morando no Seteceb, Seminário da Igreja Cristã Evangéli-

ca. Amigos e Irmãos nos ajudaram a montar um kit net pra recomeçar 
a vida aqui, no mês de Setembro nos mudaremos para um apartamen-
to maior aqui mesmo no Seminário para termos mais espaço pra famí-
lia. 

Aguardaremos em Anápolis servindo a Deus até que Ele mude a nu-
vem de lugar. 
A MAF está avaliando outros meios de seguirmos em frente neste cha-
mado. 
Segue um vídeo cheio de gratidão a Deus, por tudo o que Ele tem feito,  
nos dando o privilégio de participar de sua obra, Você também é parte 
desta história! 

Vamos seguir a nuvem juntos?        
Obrigada por nos amar! 


