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TRANSMITINDO A INFORMAÇÃO / FAZENDO MISSÕES 

“Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e vai 

adiante de vós para a Galileia; ali o vereis. É como vos digo!” (Mateus 28:7) 

O trabalho de “missões” é exatamente o que podemos ver neste versículo, onde 

em primeiro lugar há uma ordem: “ide”, vá, atue, faça, leve a informação, e que de-

vido a suma importância e urgência, ela deveria ser executada de forma rápida, 

“depressa”, sem demora, agora, de forma ágil. 

Aqui temos também os “receptores” desta mensagem: os discípulos que ainda 

não sabiam do acontecido e precisavam, urgentemente, desta informação. 

Podemos considerar que muitas das pessoas à nossa volta, vizinhos, amigos, co-

legas de trabalho, familiares, e até mesmo, desconhecidos, não sabem desta tão 

importante e urgente notícia “...Ele (JESUS) ressuscitou dos mortos...”  

Será que temos tido o sentimento de urgência que este acontecimento tem, e estamos 

dispostos a “correr” para anunciar tão relevante notícia? Será que antes de irmos ao tra-

balho, escola, passeio, academia, ou outra atividade qualquer, temos clamado ao Senhor 

para que coloque pessoas e oportunidades para que esta notícia alcance aqueles que 

Deus quer que sejam alcançados através de nós? 

Isso é fazer missões, a qualquer hora e em qualquer lugar, mas sempre com o senso 

de URGÊNCIA que esta notícia necessita. 

“SOMOS TODOS MISSIONÁRIOS, EM TODOS OS LUGARES, EM TODOS OS MO-

MENTOS”. 

QUADRO DE MISSIONÁRIOS 

  Missionários mais próximos à nossa igreja:  

 Oremos por eles e suas famílias 

- Rev. Daniel e Marcia (Japão) 

- César e Cáthrim (Asas de Socorro - Anápolis - GO) 

- 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 Presbi-

terianos. 

- Missão Portas Abertas 

- Gideões Internacionais 

- Asas de Socorro 
 

- Hoje é o quarto Domingo, o “Domingo Missionário” e o povo de Deus terá o 

grande privilégio de contribuir com a obra missionária, entregando no altar 

do Senhor ofertas que serão canalizadas para os missionários com as quais 

assumimos parceria de cooperação mensal. Contamos com sua generosida-

de. 

 

“Oremos também pelos mantenedores destes irmãos e projetos.” 

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



Trabalho Missionário no Japão  

 

 

 

 

 

 

Trabalho Missionário Timor Leste 

 

 

 

 

 

 

 

Congregação Jardim Paulista II 

Os trabalhos da Congregação continuam a todo vapor, 

vamos continuar orando por este trabalho e pela conti-

nuidade da construção do templo. 

Faça uma visita para conhecer o trabalho, aos Domingos 

às 10:00 hrs.  Rua Tatuapé 425, Jardim Paulista. 

Missão Portas Abertas 

 

Projeto Pequeninos-RJ 

Oi pessoal!!! Muito boa noite!!  

Ando sumida certo?? Mas olha só, tenho novidades. Aprouve ao Se-

nhor e em resposta de orações eu estou no IBEL em patrocínio, MG. 

Fazendo o curso de CPO (CURSO DE PREPARAÇÃO DE OBREIROS) 

estudando, adquirindo conhecimento e recebendo muito da parte do 

Senhor. Tem sido dias incríveis, de muito estudo, muito aprendizado e 

melhor muito tratar do Senhor. 

Ore por mim, pelos alunos e professores da instituição, assim como pela instituição em si. 

Estamos aqui a serviço do Reino! 

Deus abençoe vocês!!! Grande abraços!!                               (Mensagem da Daniele) 

Pai Pedro - MG 

INFORMATIVO PROJETO SHALOM 

O ANO DE 2022 ESTÁ CHEGANDO AO FIM... 

E a palavra que define o ano que se finda é GRATIDÃO.GRATIDÃO a Deus por nos 

abençoar a cada dia. 

Somos imensamente gratos a cada um que abraçou esse projeto neste ano... Orando, 

ofertando, doando.... Saiba que você é muito importante para nós. 

E foram 12 meses de muitas bençãos...Alunos que aprenderam muito conosco no reforço 

escolar, alunos que aprenderam informática e um instrumento, pessoas que abençoaram 

o projeto comprando no nosso Bazar. 

Nossos alunos participaram de um concurso de desenho e uma de nossas aluna ganhou 

uma linda bicicleta. Este último mês tivemos as festas de fim de ano... Celebramos o natal 

juntos com a crianças da escola Adolfo Rodrigo na comunidade da tábua, tivemos a festa 

de Natal na quadra municipal com crianças de toda cidade e por último tivemos a festa do 

Natal feliz com a entrega de presente vindos de Belo horizonte. 

Ainda temos muito a fazer...Mas aos poucos e com Deus na direção de tudo ...Tudo ira se 

realizar. Fica aqui o nosso MUITO OBRIGADO 

Conto com seu apoio em 2023 para que possamos crescer e abençoar mais pessoas. 

Deus abençoe sua vida e sua família. 

Com carinho. 

ILZA RIGONI 


