
Missões 

“Buscando a todos para Cristo e por Cristo”. 
 

“Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação; 
porque ai de mim se não pregar o evangelho! “1 Coríntios 9:16  

19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número 
possível. 

20. Procedi, para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus; para os que vivem 
sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, 
embora não esteja eu debaixo da lei. 

21. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas 
debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. 

22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com 
todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. 

23. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 
Coríntios 9:19-23 

 
Nos versículos acima, o apóstolo Paulo nos ensina sobre como agir quando o assunto é 

“pregar o Evangelho”, ou seja, “fazer missões”. 
Há algo de extrema importância e suma relevância: “relacionamentos pessoais”. 
O cristão, deve investir tempo e esforços para criar relacionamentos com pessoas, ganhar 

sua amizade e confiança, tendo como foco principal “ganhá-los para Cristo” (I Co.9:19) acima. 
Devemos ampliar nossa rede de amizade, buscando afinidades que possam favorecer e 

facilitar o anúncio do Evangelho de Jesus. 
Tome um café com eles, um lanche, faça uma caminhada, encontre um grupo com o qual 

você tenha afinidade e “junte-se a eles”, andando de bicicleta, de moto, fazendo artesanato, ou 
alguma atividade que possa gerar afinidade e assim demonstrar amor e falar de Cristo Jesus o 
Salvador. 

Assim fazia o apóstolo Paulo, como mostra o texto acima, se envolvendo com as pessoas 
para ganhá-los para Cristo. 

Cultive amizades para fazer missões. 
 
Somos todos missionários. 
 

 

Boletim informativo mensal do Departamento Missionário 

Boletim Coração Missionário 

 N° 10 - 23 de Janeiro de 2022 

Rua Tuiuti 253, Centro, Indaiatuba - SP 
E-mail: contato@ipbindaiatuba.org.br 
Site: www.ipbindaiatuba.org.br        (19) 3875-7789  

  

https://www.bibliaonline.com.br/ara/1co/9/16+
https://www.bibliaonline.com.br/ara/1co/9/19-23+
https://www.bibliaonline.com.br/ara/1co/9/19-23+


Projeto Pequeninos-RJ 

Temos a alegria de compartilhar com os irmãos que a Daniele estará conosco em 
Março para compartilhar do trabalho do projeto e testemunhar as lutas e as maravilho-
sas bênçãos que Deus tem derramado entre a comunidade do Morro do Carvão no Rio 
de Janeiro. 

Vamos aprender muito com o testemunho desta querida Irmã. 
Oremos por esse trabalho. 

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

Para maiores informações, entre em contato com nossa Irmã: 

Solange Stein (19) 99104-0623 

 

Bazar em Pai Pedro - MG 

Nosso bazar. 
Este é um projeto na zona rural em parceria com outro projeto de uma cidade vizi-

nha. 
Aqui são alguma de nossas ações social entrega de cestas, frutas alimentos que 

recebemos como farofa, bolachas.... 
Todas essas famílias são atendidas mensalmente quando temos as cestas bási-

cas.... As crianças todas fazem parte do nosso projeto.                      
 (Texto e fotos  enviados pela irmã Ilza) 

 
 



Projeto Escola de Futebol na Síria 
Pedido de Oração: Priscila Tróia. 

Peço que orem pelos que vivem nos campos de refugiados. O número tem aumen-

tado das estimadas mortes de crianças. 

 

 

 

 

 

Quando falamos em perseguição aos cristãos, é comum pensarmos rapidamente 

em países da África, Ásia ou Oriente Médio. Mas, bem perto de nós, seguidores de Jesus 

também são perseguidos. 

Muita gente desconhece, mas países da América Latina fazem parte da Lista Mun-

dial da Perseguição 2021. Dois países da América Latina estão entre as nações onde os 

cristãos são mais perseguidos: Colômbia e México. Outros quatro países fazem parte 

da Lista de Países em Observação: Cuba, Nicarágua, Honduras e El Salvador. 

 

Todos os anos, por meio do departamento de pesquisa da Portas Abertas, equipes 

de campo e diversos especialistas em perseguição religiosa contribuem para a elaboração 

da pesquisa da Lista Mundial da Perseguição. 

 

Mais informações sobre a Igreja perseguida em: 

www.portasabertas 

 

Fonte: newsletter@portasabertas.org.br  

 

 

 

 



 

Família Fogaça - Timor Leste 
 

Domingo 16/01/2022 

 

A Rebeca, a Helen que está atrás das câmeras e eu trazemos as notícias aqui do Timor 
Leste. 

Gratidão: Somos gratos a Deus porque os irmãos tem nos acompanhado e realmente so-
mos sempre gratos a Deus por isso. Mas nós queremos hoje trazer mais do que um motivo de 
gratidão, nós queremos trazer um testemunho. Hoje pela manhã nós estivemos pregando na 
Igreja de Likisá e nós ouvimos um testemunho muito edificante lá, do qual nós compartilha-
mos com os irmãos. 

Aquela é uma região muito seca e muito difícil de se encontrar água,  e uma família, bus-
cando cavar um poço no seu terreno, eles tiveram muitas dificuldades para encontrar água, e 
a comunidade toda dizia que eles nunca encontrariam enquanto eles não “hamuça”, que é o 
hábito de adoração ou veneração aos ancestrais e aos espíritos da terra que fornecem os ele-
mentos da vida, assim pensa o povo “animista”. 

Mas esta família decidiu ficar firme no Senhor e por dois anos eles não encontraram 
água, até que eles continuaram orando e, por fim, recentemente, eles conseguiram cavar um 
poço, suficiente, para em um determinado cantinho, encontrar água que tem jorrado e enchi-
do o tanque e agora eles estão distribuindo-a dentro da comunidade. 

Esse é um testemunho que nos alegra, é diferente para os irmãos ao no Brasil, mas que 
demonstrou a fidelidade e fé dessa família ao permanecer fiel, apenas orando ao Senhor, 
aquele que proveu a necessidade deles. 

 

Nosso pedido de oração da semana:  é pela “consultoria” que eu já comentei com os ir-
mãos, e a partir de amanhã eu entro com a equipe da Índia, nós vamos trabalhar durante as 
madrugadas, junto com essa equipe e nós vamos começar pelo livro de Rute. 

O livro de Rute tem 85 versículos, e eu tenho 78 notas, são notas exegéticas, linguísticas 
em que nós vamos discutir, não para corrigir a tradução deles, mas para que o texto e o re-
sultado final seja melhorado. 

 

Irmãos, muito obrigado. Obrigado por tudo. 

Deus abençoe, um bom domingo e uma boa semana. 

 
(Mensagem transcrita na integra, de um vídeo enviado pelo Missionário Jessé, do Timor Leste.) 



 



 

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 

 

Valor enviado aos Missionários + Projeto Pequeninos - RJ em 2021: 

R$ 44.920,52 
 

“Oremos também pelos mantenedores destes irmãos e projetos.” 

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


