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 Queridos irmãos e irmãs das Igrejas Batistas do Paraná, estamos começando a 
nossa “Campanha de Missões Estaduais 2017”. 
 O tema proposto para esse ano é “Eu + 1, na Missão de Multiplicar”. 
 Em nosso Estado vivemos um momento precioso de retorno aos princípios bí-
blicos. Princípios que Jesus estabelece como fundamentais e dentre eles temos o “Rela-
cionamento Discipulador”.
  Jesus Cristo é enfático em suas últimas palavras antes de subir aos céus: “Ide 
fazei Discípulos”. Aqueles homens que caminharam durante três anos com Jesus, enten-
deram muito bem a mensagem, pois viveram um relacionamento discipulador pleno com 
o mestre.
 Nossa missão com cristãos é clara, compartilhar o amor de Jesus, através de 
relacionamentos intencionais, fazendo discípulos de todas as nações, caminhando com 
estes discípulos, visando à multiplicação. 
 O desafio aos Batistas Paranaenses é um só, gerar UM discípulo, fruto de oração 
e da caminhada discipular cristã com pessoas que ainda estão longe da graça salvadora 
de Cristo.
  A Evangelização Discipuladora tem avançado no nosso Paraná e temos visto 
cristãos cuidando de pessoas que precisam de Jesus, investindo em suas vidas, cami-
nhando e amando essas pessoas.
  O nosso tema aborda justamente esta temática,  a multiplicação de discípulos 
e amar cada vez mais as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. A multidão está cla-
mando por este amor!
  O nosso versículo chave encontra-se em Mateus 28:19: “Portanto ide, fazei dis-
cípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito San-
to”. 
  O nosso alvo da nossa Oferta Especial é mobilizarmos os 45 mil batistas missio-
nários, membros de nossas igrejas, que amem missões, a contribuirem com suas igrejas 
para o levantamento expressivo da oferta de Missões Estaduais.
  Queremos levantar mais de 10 novas adoções por igreja para o sustento e envio 
de novos missionários.
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EU +1,
VOCÊ + 1,
Juntos na Missão 
de Multiplicar!

NOSSO VERSÍCULO 
Mateus 28:19: “Portanto ide, fazei discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo”. 

NOSSO ALVO 
Mobilizarmos os 45 mil crentes, 45mil batistas 
missionários, membros de nossas igrejas, que 
amem missões e contribuam com suas igrejas. 

ADOÇÕES
Levantar mais de 10 novas adoções por igreja 
para o sustento e envio de novos missionários.

ÊNFASE DA CAMPANHA

2017

ORE

CONTRIBUA

PARTICIPE

contribuindo para 
a Oferta Especial
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Orando
Ore constantemente pela 
equipe da CBP e pelos 
71 missionários que 
estão nos campos. Suas 
orações tem sustentado 
o avanço da obra missio-
nária.

VOCÊ PODE PARTICIPAR E ABENÇOAR 
A OBRA MISSIONÁRIA NO PARANÁ

Adotando
Tenha o privilégio de 
adotar um missionário 
financeiramente.

Contribuindo
Sua fidelidade na oferta 
especial e adoção mensal 
nos ajuda a manter e sus-
tentar os missionários no 
Campo.

Indo
Você pode fazer parte 
desta missão, doando 
parte de suas férias para 
conhecer e ajudar um 
Campo Missionário.

ORE,CONTRIBUA,PARTICIPE e seja um Discípulo Multiplicador!

MISSÕES ESTADUAIS
em números
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RESULTADOS DA CAMPANHA 
DE MISSÕES 2016
 Com a campanha de 2016, focamos em nossos mantenedores e mostramos o que os missionários tem 
feito através de sua adoção mensal e oferta especial das igrejas.

 CAMPANHA  2016:    Fechamos a campanha de 2016 com:

ALVO: 10 adotantes por Igreja (4mil mantenedores) ALCANÇADO: 719 mantenedores

OFERTA ESPECIAL: R$ 500.000,00   ALCANÇADO:  R$ 388.349,33 (Abril/2017)

PATICIPAÇÃO OFERTA ESPECIAL:    ALCANÇADO: 
402 Igrejas e Congregações    236 Igrejas e Congregações (58,70% de participação)
  

 Louvado seja Deus pelo povo Batista que mesmo a crise, permanece fiel com suas adoções e ofertas 
sustentando os missionários que estão nos campos, levando as Boas Novas aqueles que carecem do amor 
transformador de Jesus.
 Você, mantenedor e igreja, juntos têm contribuído com o avanço da Obra Missionária no Paraná.
 Deus nos abençoou e a obra missionária avançou, mas não podemos par

            

• TEMA:
Eu + 1 na missão de multiplicar.
• VERSÍCULO: 
    “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”. - Mateus 28:19
• ALVO: 45 mil discípulos ofertando para ME
• ADOÇÕES: 10 novas Adoções por igreja
• ÊNFASE: Relacionamento Discipulador 
• NOVOS PROJETOS:
    Tribos Indígenas
    Dependentes Químicos

CAMPANHA 
DE MISSÕES ESTADUAIS 2017
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      CAPELANIA 
           HOSPITALAR
Tem como missão a evangelização nos hospitais, levando o conforto espiritual aos 
enfermos e seus familiares através da música, oração e palavra de Deus.

“Nosso trabalho é realizado 

nos Hospitais de Curitiba e 

Região. Mesmo nesse tempo 

de crise no país o número 

de enfermos não diminuiu, 

ele aumentou, por isso suas 

orações são muito importantes 

para nos fortalecer”.

“Julinha a menina Milagre!

Julinha é uma menininha linda, é um milagre de 

Deus! Vivia sua vida normal até os sete anos de 

idade, com sua família, servindo a Deus no minis-

tério infantil da PIB de Ponta Grossa.  Para ajudar 

na oferta de Missões, chegou a fazer uma banqui-

nha pra vender limonada. Logo depois do 1º dia 

de venda, aconteceu algo que mudou tudo, sua 

família percebeu que ela estava com dificuldades 

para mexer o braço di-

reito e em sua face era 

notável uma pequena 

diferença de expressão 

do lado direito tam-

bém. Seus pais imedia-

tamente a socorreram 

levando ao médico e 

com exames descobri-

ram um tumor no seu 

cérebro.  Começou a 

luta na vida dessa pe-

quena guerreira e sua família. Só havia um jeito 

de resolver: operar e extrair o tumor. A cirurgia 

aconteceu, retiram o tumor e Papai do Céu aben-

çoou. Foram dias de lutas para a sua recuperação, 

mas Deus abençoou e ela pode voltar pra casa e 

retomar sua vida. A princípio os médicos achavam 

ser um tumor benigno e após 20 dias da cirurgia, 

veio o resultado da biópsia, o tumor era maligno. 

Iniciou então o tratamento com a oncologia do 

Hospital Pequeno Príncipe e as sessões de quimio-

terapia. Passado três meses, voltaram os sintomas 

e através de exame, descobriram que o tumor 

tinha voltado. Com muita oração e dependência 

de Deus fizeram mais uma cirurgia e logo depois 

quimioterapia novamente e também 30 sessões 

de radioterapia. Após três meses, novamente o tu-

mor estava lá. Mais uma cirurgia foi programada 

e realizada. Após a recuperação, iniciou-se mais 

uma vez as quimioterapias, agora não só com um, 

mas dois medicamen-

tos. Foram meses de 

enjoos, desconfortos 

e sofrimentos. Enfim 

ela conseguiu termi-

nar os oito meses de 

tratamento e mesmo 

os médicos não dando 

esperanças e dizendo 

que era um caso muito 

improvável de dar cer-

to, Deus mais uma vez 

mostra que é Deus e para honra e glória de Jesus 

deu certo e hoje ela não tem mais nada! Hoje ela 

faz terapias para ajudar na recuperação motora 

e intelectual que ficaram um pouco debilitadas 

após tanta cirurgia, mas ela tem garra, muita força 

de vontade e principalmente fé em Deus e logo es-

tará totalmente recuperada, pois o milagre é com-

pleto. Louvado Seja o Senhor! Deus é tremendo e 

operou mais esse milagre.
Pr. Ericson Chagas
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            CAPELANIA 
           HOSPITALAR
“O senhor Deus me concedeu o privilégio de rea-

lizar o curso de Capelania Hospitalar no Hospital 

Bautista de Asunción (Paraguay), dirigido pela Jun-

ta de Richmond, no ano de 1977. Por alguns anos 

fiz as visitas nos hospitais em função das ativida-

des pastorais, mas sempre sonhando em ser mais 

eficiente nesse ministério. Durante o período de 

um ano estive na equipe de Capelania Hospitalar 

do Hospital Evangélico de Curitiba. Em junho de 

2012 tomei conhecimento de um pastor conhe-

cido, paranaense, que pastoreava em São Paulo e 

viria realizar cirurgia de câncer de próstata no hos-

pital Erasto Gaertner. Fui até o hospital para orar 

por ele. Chegando à enfermaria, ele já havia ido 

para o centro cirúrgico. Ali, mesmo sem ele, orei a 

Deus pela sua vida, mas fiquei perguntando para 

Deus: “Senhor, será que minha visita foi em vão?” 

Era uma manhã fria e chuvosa, estava no pátio 

externo do hospital quando uma senhora, debai-

xo de uma chuva fina, chorava ao telefone celular, 

e dizia: “mas o meu avô morreu agora gente, e o 

carro funerário só vai chegar à tarde... eu estou so-

zinha e sem dinheiro para me alimentar...” Naquele 

instante ouvi claramente o Espirito Santo sussur-

rar em meu ouvido: “O que você vai fazer por ela?” 

Meio perplexo, parei diante dela e esperei que ter-

minasse o seu telefonema. Então ela olhou para 

mim que estava de paletó e bíblia na mão e per-

guntou: “o senhor é pastor?” Respondi que “sim”. 

Ela replicou: “o senhor pode orar por mim?”. Logo 

respondi: “foi por isso que parei”. Li um texto da bí-

blia e orei. Após a oração, abri minha carteira e dei 

todo o dinheiro que tinha para aquela senhora. Ela 

olhou para mim e disse: “mas eu não tenho com 

que pagar!”, lhe respondi: “Jesus já pagou”. Aquela 

senhora me abraçou apertado e choramos juntos. 

Quando ia embora, chegou outra senhora e me 

perguntou: “o senhor é pastor?” Respondi afirma-

tivamente. Então ela me disse: “pode orar pelo 

meu cunhado que está no corredor, na maca?” Eu 

respondi que sim. Identifiquei-me novamente na 

portaria, a qual em virtude do pedido da mulher 

permitiu que eu entrasse e orasse.  Voltei para casa 

com a clara certeza de que Deus queria iniciar um 

ministério de Capelania no Hospital Erasto Gaert-

ner, onde cerca de 1.000 pessoas são atendidas 

diariamente, um autêntico campo missionário. No 

dia seguinte levei a igreja a orar por aquela porta, 

que pela fé, se abriria para testemunhar de Cristo. 

Dois dias depois me apresentei à direção do hos-

pital colocando-me à disposição como Capelão 

Voluntário. Fui autorizado pelo padre e a rede fe-

minina a realizar uma vez por semana, na capela 

externa, atendimentos e orações pelos enfermos e 

familiares. Assim permaneci por mais de um ano, 

semanalmente, orando, cantando, aconselhando 

os pacientes e familiares. Quando em outubro de 

2013, a diretora do hospital, através de uma re-

solução, convidou-me a participar de uma recém-

formada comissão permanente de Capelania, 

composta de sete pessoas, dentre elas um padre 

católico e eu pastor batista, único protestante. As-

sim continuo na comissão como secretário até o 

dia de hoje. Ampliamos a equipe de Capelães Vo-

luntários, dando treinamento e hoje somos cerca 

de quarenta capelães, sendo vinte católicos sob a 

supervisão do padre, e vinte evangélicos de várias 

igrejas, sob a minha supervisão. E Deus tem feito 

a sua obra salvando vidas que só saberemos lá no 

céu. Toda honra e glória somente ao Deus único, 

vivo e verdadeiro.
Pr. Joceli Julião
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            CAPELANIA 
           HOSPITALAR
Uma amiga, de família católica, estava com sua 

mãe idosa muito enferma e foi para a “U.T.I”  do 

Hospital das Nações (Curitiba). Recebi uma liga-

ção dela pedindo que visitasse sua mãe e orasse 

por ela. Respondi afirmativamente e fui orar por 

ela. Dois dias após, ela de novo, me ligou dizendo: 

“pastor, a minha mãe faleceu. O senhor pode di-

rigir a cerimônia de sepultamento?” Respondi que 

sim, e me preparei para dirigir o culto em sua pró-

pria residência. Informado de que a falecida era 

uma torcedora fanática do Atlético Paranaense, 

coloquei um terno preto, uma gravata vermelha 

e preta e mais o lencinho vermelho e preto. Che-

gando a casa, vi que no caixão dela estava uma 

pequena placa que dizia: “aqui jaz uma princesa 

atleticana”. Comecei a cerimônia dizendo que eu 

também me associava às homenagens através 

da gravata e lencinho. O ambiente ficou suave 

e pude falar de Jesus Cristo, o único caminho 

para o céu. Preguei, cantamos (com as folhas da 

ordem de culto que levei impressa), oramos, fiz 

apelo e houve pessoas levantando a mão dizendo 

“sim” para o Senhor Jesus Cristo. Somente lá no 

céu saberemos quantas vidas realmente ali foram 

salvas. Toda honra e glória somente ao Senhor 

Deus  único , vivo e verdadeiro.

Pr. Joceli Julião

Estava eu e o pastor Ericson no Hospital do Tra-

balhador, cantando e orando na UTI. Havia um 

menino de aproximadamente 11 anos na UTI e 

sua mãe o acompanhava. O Pr. Ericson se apro-

ximou enquanto eu tocava violão e cantava. Lem-

bro quando a mãe relatou dizendo que o menino 

havia sofrido um acidente de moto (estava na 

garupa da moto que o pai pilotava - parece que 

o pai faleceu no acidente) e que seu filho estava 

muito mal e não poderia mais andar. Pr. Ericson 

disse aquela mãe: “A última palavra é de Deus”, e 

orou pelo menino. Depois de uns 04 meses, mais 

ou menos, estávamos novamente no hospital, na 

pediatria, e uma mãe se aproximou com seu filho 

até nós e nos falou que, aquele menino, era o seu 

filho que estava na UTI, e que não poderia mais 

andar, mas ele estava andando perfeitamente. 

Louvamos a Deus ali mesmo com a mãe toda feliz.

Pr. Elion de Almeida

Entramos num quarto do Hospital Erasto Gaert-

ner e cantamos e oramos por um senhor. Saímos 

do quarto, mas algo nos chamou de volta aquele 

quarto. Sentimos que devíamos falar especifica-

mente do plano da salvação para aquele paciente. 

Voltamos ao quarto e falamos do amor de Cristo 

aquele homem. Perguntamos se queria entregar 

sua vida a Cristo e recebê-Lo como Senhor e Sal-

vador de sua vida. Ele tinha câncer na boca e mal 

podia falar, mas mesmo assim e com dificuldades  

ele respondeu afirmativamente. Oramos e ele re-

petiu a oração de confissão. Meia hora depois da 

visita, o homem veio à  óbito.
Pr. Elion de Almeida

NECESSIDADE
• Normalidade do hospital Evangélico
• Deus conservando a saúde Física  

DESAFIO
• Aumentar o número de voluntários 
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                 PREVIG
                 REVITALIZAÇÃO DE IGREJAS
Tem como missão atender igrejas que necessitam de apoio em seu crescimento e de-
senvolvimento através de consultorias em Planejamento Estratégico, investimento em 
recursos humanos e financeiros.

Simão Pedro era uma pessoa alcóolatra e de um 

comportamento rude para com as pessoas que 

trabalhavam ao seu lado. Quando nos conhece-

mos há aproximadamente 12 meses, ele decidiu 

fazer discipulado. Enfim, sua vida mudou. Parou 

com a bebida e seu 

comportamento tam-

bém foi transformado 

com o testemunho das 

mesmas pessoas que 

trabalham com ele. 

Hoje Pedro está pen-

sando em fazer semi-

nário e se aprofundar 

em conhecer a Deus e ser usado por Ele na obra.

Saulo tinha uma vida religiosa. Por causa dos ritos 

eclesiásticos, se afastou da igreja por cinco anos. 

Era um          homem cheio de frustrações, traumas, 

decepções, acarretando no afastamento da igreja, 

dissipou seu casamento e seus filhos se afastaram 

dele. Estava em uma crise profunda de depressão 

se isolando de tudo e de todos. Ao nos conhecer-

mos, decidiu fazer o discipulado. Mais uma vez, 

o relacionamento discipular foi fundamental na 

recuperação de mais uma vida. Hoje restaurado, 

atua com amor e fervor ajudando-me a restau-

rar outras pessoas. Este também irá ingressar no 

seminário para aprofundar seus conhecimentos, 

pois tem convicção do chamado ministerial. 
Pr. Adriano dos Santos

Estamos há cinco anos nos Campos Gerais em 

Ponta Grossa. Temos olhado para a cidade e para 

os Campos Gerais, pe-

dindo a Deus que use 

a igreja e os projetos, 

para que mais vidas 

sejam abençoadas e 

transformadas. Em 

novembro realizamos 

a formatura de dois 

jovens que alguns me-

ses atrás estavam perdidos nas drogas. Tivemos 

a alegria de devolvê-los as suas famílias em uma 

situação totalmente diferente, havia esperança 

em seus olhos e a presença de Deus está evidente 

em suas vidas. Cremos que eles foram libertos do 

vicio das drogas. Queremos também comparti-

lhar da alegria que estamos tendo com a Congre-

gação em Carambeí, fomos motivados a locar um 

espaço maior para a igreja, devido ao crescimento 

da congregação. Obrigado por nos apoiar e nos 

sustentar em oração, assim podemos continuar 

avançando e alcançando mais vidas na região dos 

Campos Gerais.

Pr. Jackson de Oliveira

Vida discipular tem sido algo 

maravilhoso ao longo dos 

anos. Poderia relatar diversos 

casos de pessoas que foram 

transformadas pela ordem de 

Jesus: “Ide e Fazei Discipulos”. 

NECESSIDADE
• Revitalização da PIB de Guarapuava

• Locação de um local  para a C. de Carambeí  

DESAFIO
• Crescimento da Igreja através dos PGM´s
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                       PLANTAÇÃO 

          DE IGREJAS
Tem como missão levar o evangelho a todo o Paraná, através da abertura de novas 
igrejas nas diversas localidades de nosso Estado.

Em 2016 dedicamos mais tempo na construção 
do templo. Além do crescimento cristão e amadu-
recimento espiritual, Deus provou sua bondade 
e seu cuidado para conosco quando recebemos 
uma capela construída por nossos irmãos ame-
ricanos que vieram do 
Tennessee. A partir do 
dia da inauguração de 
nosso templo deixa-
mos de nos reunir na 
sala anexa de nossa 
casa e estamos agora 
com um endereço fixo, 
o que facilita a visita 
de pessoas que nunca 
iriam ao local em que 
nos reunimos. Louva-
mos a Deus pelo que 
foi realizado até o mo-
mento. 
Pr. Eliel Castanho 

A bíblia nos direciona: 
“Partiam o pão em 
suas casas, e juntos 
participavam das re-
feições, com alegria e 
sinceridade de cora-
ção, louvando a Deus 
e tendo a simpatia de 
todo o povo. E o Se-
nhor lhes acrescentava 
todos os dias os que iam sendo salvos.” (Atos 2:46-
47). Já são quatro meses revitalizando a Igreja 
Batista Esperança em Cianorte. Temos orado e 
pedimos sempre a Deus, que nos faça entender 
como igreja, na cidade de Cianorte, que a palavra 
chave é RELACIONAMENTO. Temos nos relacio-
nado com cada irmão direcionando-os a serem 
imitadores de nós como somos de Cristo, que é 
possível! Temos tido bons resultados já em tão 
pouco tempo, é interessante notar como a vida 
e a palavra podem produzir efeitos maravilhosos 

seja através de conversas via WhatsApp, Messen-
ger, Futebol, churrasco entre irmãos, fins de culto, 
rodas de tereré, saída para um cinema. Podemos 
notar mudanças na vida de alguns irmãos e prin-
cipalmente a descoberta de que é possível servir 

a Cristo e ser feliz ao 
mesmo tempo, algo 
que para alguns aqui 
ainda é incompatível.
Homens como Hugo, 
Danilo, Émerson e 
Matheus tem reagido 
bem diante do relacio-
namento que temos 
tido com o objetivo de 
aproximá-los mais de 
Deus. Já outros como 
Agnaldo, Rodrigo e 
Paulinho já tem tido 
relacionamentos disci-
puladores com outros 
irmãos e juntos vamos 
formando um grande 
esquadrão de discípu-
los que fazem outros 
discípulos cada vez 
mais parecidos com o 
mestre. 
Orem por nós porque 
o diabo não está nada 
feliz com isso e nós 
estamos firmes nessa 

empreitada para a glória de Deus. Tem muita coi-
sa para acontecer na IB Esperança. 
Pr. Enrique Costa Alde

Billy Graham um dos maiores evangelistas que o 
mundo conheceu disse: “A Salvação é de graça, 
mas o discipulado custa tudo o que temos.” Na 
plantação de uma nova igreja tenho me empe-
nhado para que diariamente possa pagar o preço 
do discipulado. Conhecer pessoas, poder ouvi-las 
e descobrir o quanto elas precisam de Cristo. 

“Temos pregado e ensinado 

através da Palavra e atitudes, 

mostrando que se cada servo 

amar e cumprir o seu dever 

vamos multiplicar. Para isso 

temos que orar, pois através 

da oração temos poder, 

teremos a direção de Deus 

no que fazer, como fazer e 

quando fazer. Temos que 

buscar, pois é lá fora onde os 

perdidos estão. Temos que 

cuidar, assim como Jesus 

cuidou dos seus, temos que 

investir tempo cuidando de 

vidas. (os que buscamos)”.
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         PLANTAÇÃO 

          DE IGREJAS

Quando mantemos o foco no relacionamento 
discipulador e vivemos compaixão e graça com 
todos que encontramos, a multiplicação acontece 
como algo natural na vida da igreja, “...E todos os 
dias acrescentava o Senhor a igreja aqueles que se 
haviam de se salvar.” Atos 2:47. Eu + 1 na missão 
de multiplicar. 
Pr. Flavio Augusto Rezende Machado

Fazemos discipulados com a família de Deusdete  
e esposa Dulciana com os filhos Pablo e Paola. 
Dete como é chamado gostava de tomar uma cer-
vejinha no final de semana e por este motivo tinha 
dificuldade de aceitar a Jesus como seu Salvador, 
mas hoje fez um compromisso com Deus, e ele e a 
família estão frequentando a igreja, é benção de 
Deus. Continue orando por nós, abraços, fiquem 
na paz.
Pr. José Antônio Gomes

Obrigada porque seu coração continua firme ba-
tendo por missões. Temos visto Deus agir através 
dos Pequenos Grupos. Há dois meses uma senho-
ra afastada de sua igreja procurou uma irmã da 
Igreja que trabalha no Banco e disse que queria ir 
ao encontro da igreja que tinha perto da casa dela, 
pois varias pessoas da rua estavam indo. Entra-
mos em contato, ela iria viajar e disse que quando 
voltasse visitaria o grupo. Há três semanas ela está 
vindo e na semana passada pediu que orássemos 

para que um dia o esposo aceite vir, ele ainda não 
é cristão, porém ela falou pra ele: “O que estou vi-
vendo lá é diferente de tudo que já vivi em minha 
vida.” Ele disse que qualquer dia ele vai conhecer 
este Grupo. Orem pelos nossos Pequenos Grupos.
Miss. Sergio e Andreia Silva

Antes de realizarmos o primeiro Impacto Social e 
Evangelístico na cidade de Campo Magro, tive-
mos a oportunidade de realizar um trabalho com 
marionetes com as crianças da Escola no período 
da manhã e tarde. Tivemos a oportunidade de 
conhecer melhor as 220 crianças da escola. O 
objetivo desse trabalho foi para nos aproximar 
das crianças. Não foram somente os alunos que 
gostaram do trabalho, professores e funcionários, 
no final, perguntaram quando voltaríamos. Con-
seguimos alcançar nosso objetivo tanto que hoje 
temos passe livre para entrar na escola e utilizar 
o espaço nas atividades no final de semana. Aos 
sábados temos realizado atividades com a presen-
ça de aproximadamente 40 crianças e algumas 
com suas mães. No final de um desses encontros 
tivemos uma mãe que perguntou se eu poderia 
realizar uma visita em sua casa e no dia seguinte 
fui orar com eles. Na semana seguinte também 
conhecemos mais uma mãe e também fomos re-
alizar uma visita onde ela disponibilizou sua casa 
para realizarmos um PGM. 
Pr. Ricardo Ribas

NECESSIDADE
• Construção do templo

• Criar um novo ritmo para a igreja

DESAFIO
• Plantação de uma igreja em Eng. Beltrão

• Crescimento da Igreja através dos PGM´s

• Ampliação da EBD e culto de manhã

• Manter os PGM´s aos sábados

• Iniciar um Projeto Assistencial adolescentes
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*Vidas transformadas com Cristo*
Assim que o templo foi terminado, começamos 
a receber alguns visitantes, depois de termos 
andando de casa em casa ou tradicionalmente 
falando: de oca em 
oca falando do amor 
de CRISTO por eles. 
Conhecemos varias 
famílias; dentre essas 
o casal: Yuri & Berene-
ci e Dario & Cristiane. 
A princípio esses dois 
casais tiravam o final 
de semana para se 
embriagar... Com isto, 
gastavam toda a renda 
da família com bebida 
alcoólica e durante a 
semana, passavam li-
teralmente fome (tanto os adultos, assim, como as 
crianças). Começamos a visitá-los com mais fre-
quência, convidando e orando com eles, mesmo 
estando embriagados; nunca perdemos a espe-
rança de trazê-los para a Igreja. Mas, sempre que 
os via, estavam bêbados. Um dia minha esposa e 
eu, estávamos orando e nesse momento minha 
esposa pediu a Deus que enviasse uma família 
para nos ajudar; mas que essa família fosse da 
reserva indígena. Deus ouviu a essa oração e na 
semana seguinte o irmão Dario veio participar da 
programação no sábado e Cido veio no domingo. 
Vi quando irmão Dario entrou, veio até mim, me 
cumprimentou, sentou-se ao meu lado dizendo: 

         ETNIAS
          INDÍGENAS
Tem como missão levar o evangelho as mais diversas tribos espalhadas por nosso 
Estado.

“Pastor, minha esposa e eu estamos aqui aten-
dendo ao seu convite e viemos para ficar. Quero 
mudar minha vida... Daqui por diante quero ser 
crente!”. Com o tempo foram chegando outros: 

Dione & Thais, Valdinei 
& Leila. Começamos 
a trabalhar com eles, 
iniciando estudo bí-
blico, discipulado e 
oração perseverante, 
Deus atendeu a nossa 
petição e essas famí-
lias foram firmando na 
Igreja. Aconteceram 
também os primeiros 
casamentos e com a 
situação desses casais 
de acordo com a pala-
vra de Deus, estando 

eles (os casais cientes) receberam o batismo para 
a honra e gloria do nosso Deus. Irmão Dario, sem-
pre dá testemunho de como era sua vida antes de 
entregar-se a CRISTO e depois conta como Deus 
abençoou suas roças, seus animais. E assim como 
irmão Dario e sua família, as outras famílias tam-
bém testemunham de suas vidas antes sem Cristo 
e depois com Cristo! Essa e a obra que Deus tem 
realizado na reserva indígena em São Jeronimo da 
Serra-PR. Enquanto nos for permitido, estaremos 
trabalhando nessa obra para a honra e gloria do 
nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém! 
Pr. Osvaldo José Alves
Adão                  

“Vi quando irmão Dario 

entrou e veio ate mim, me 

cumprimentou, sentou-se ao 

meu lado dizendo: Pastor, 

minha esposa e eu estamos 

aqui atendendo ao seu convite 

e viemos para ficar...”

DESAFIO
• Fortalecimento do grupo de índios
• Celebração da ceia do Senhor
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                    DEPENDENTES
               QUÍMICOS
Tem como missão a evangelização para o resgate e transformação de usuários de drogas.

Deus é um Deus que sempre nos surpreende com 

seu amor, sua graça e misericórdia e nos dá forças 

para seguir em frente cumprindo o chamado que 

Ele mesmo nos confiou. Nossa parceria com Mis-

sões Estaduais tem alcançado resultado que na 

sua totalidade só os céus poderão revelar. Mas, al-

guns resultados já podemos ver, os quais alegram 

muito o nosso coração 

e nos anima a continu-

ar. Eu estava andando 

pelas ruas do bairro, 

quando um rapaz sain-

do do Supermercado 

gritou o meu nome. Eu 

não o reconheci, mas fui surpreendido com suas 

palavras de gratidão por tê-lo ajudado a se livrar 

do domínio das drogas. Disse-me da sua imensa 

gratidão a Deus por ter nos colocado em seu ca-

minho. Gostaria de compartilhar a história da Es-

ter. Ela chegou até nós em Junho do ano passado. 

Estava numa cadeira de rodas, cheia de hemato-

mas e com as duas pernas quebradas, pois dias 

antes fora terrivelmente agredida por um trafi-

cante a quem devia dinheiro. Após conversarmos 

um pouco, ela escancarou sua vida! Assumiu a 

dependência química, sua incapacidade de sair da 

situação na qual se encontrava, o medo de morrer 

naquela situação, o vazio que sentia na alma. Fi-

zemos sua triagem e logo surgia uma vaga. Foram 

meses de ansiedade, 

saudades da família 

e filhos. Foram meses 

também onde Deus se 

revelou para Ester de 

tal forma, que ela se 

rendeu incondicional-

mente ao Seu amor! E como a Ester mudou! No-

vos horizontes se abriram, novos sonhos surgiram 

em seu coração. Ester venceu as drogas, concluiu 

seu tratamento e hoje voltou ao convívio familiar 

e atualmente é voluntária na Casa de Recupera-

ção onde se tratou! Abraços Fraternos.            
Pr. Paulo Cesar Marinho 

             

“Porque somos criação de 

Deus realizada em Cristo Jesus 

para fazer boas obras” 

Efésios 2.10
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  CAPELANIA
  CARCERÁRIA BATISTA
Tem como missão levar a evangelização nos presídios do Paraná através de estudos 
bíblicos, cultos, atendimento aos presidiários e suas famílias e ajuda na socialização de 
ex-presidiários.

No ano de 2016, quando realizávamos culto na 
unidade prisional Centro de Regime Semiaberto 
Feminino de Curitiba, conheci a Paula Fernan-
des com o pequeno Enzo de apenas 02 meses no 
colo. Outra presa veio e me apresentou a Paula e 
me contou que ela estava para sair de liberdade, 
mas não tinha para 
onde ir e se eu poderia 
dar uma oportunidade 
para ela e a criança 
irem para a Associação 
Social Reconstruindo 
Sonhos “Casa de Pas-
sagem”.
Lembro como se fosse 
hoje, ela estava toda 
acanhada, após alguns minutos e eu ter apresen-
tado as normas e regras da Casa de Passagem, 
perguntei a Paula qual era sua história.
Paula me relatou que fugiu de São Paulo aos 12 
anos e veio para Curitiba e depois Paranaguá. 
Morou na rua, era usuária de crack até os seus 17 
anos, quando foi presa por trafico ainda menor. 
Na ocasião ela achava que a prisão era a única 
forma de largar o vício e quando foi abordada 
pelos policiais disse que tinha 18 anos. Foi con-
denada como maior e cumpriu pena como maior 
de idade mesmo sendo menor (hoje estamos mo-
vendo duas ações contra o Estado do Paraná, a 
primeira anulando a condenação indevida e a 
segunda pedindo uma indenização por danos 
morais), Paula perdeu o contato com sua família 
durante 10 anos e sua família tinha a certeza que 
ela havia morrido. Falei com a Paula que para ir 
para a Casa de Passagem era necessário fazer o 
discipulado, Realizamos o discipulado com ela e 

quando a sua liberdade chegou, abrigamos ela e 
o Enzo onde ficou durante 5 meses. Ela saiu da 
Casa de Passagem porque conheceu o vizinho 
morar com ele. Valdevino é católico, não suporta-
va evangélico e muito menos Pastor e para piorar 
a situação um evangélico de uma outra denomi-

nação o prejudicou na 
empresa que presta 
serviço como caminho-
neiro. O que eu havia 
percorrido com ele, foi 
tudo perdido e tivemos 
que começar de novo 
o relacionamento. Eles 
compraram um terre-
no e queriam construir 

uma casa, vi nisto a oportunidade para me apro-
ximar dele novamente, consegui uma doação de 
uma casa usada e doei para eles, agora no mês de 
julho de 2017 vamos montar a casa e ajudar eles 
a mobiliar a casa, Valdivino, Paula e Enzo estão 
frequentando a Igreja Batista do Jardim Mara-
canã em Colombo e no próximo semestre vamos 
ajudar nos custos do casamento e logo após o ba-
tismo da Paula Fernandes.
O oaminho percorrido é longo, ainda temos um 
bom caminho para percorrer, hoje eles nos aju-
dam na Casa de Passagem e nós continuamos 
ajudando-os. O Relacionamento Multiplicador 
fez toda diferença na vida dele. Me tornei amigo 

do Valdevino e apresento Jesus para ele com ati-

tudes práticas. Sonho com o dia em que faremos 

o discipulado dele e seu batismo.

Pr Fabiano Martins

                          

o Relacionamento 

Multiplicador fez toda 

diferença na vida deles, eu me 

tornei amigo do Valdevino e 

apresentar Jesus para ele com 

atitudes práticas.
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             CAPELANIA FAMILIAR
                 CEPAS
Tem como missão prestar assistência às crianças e suas famílias.

O CEPAS é um Projeto Social 

que oferece, para as crianças 

de 6 a 15 anos, diversas ofici-

nas de música, teatro, dança, 

artesanato, futsal, informática, 

recreação, etc, onde o evan-

gelho é anunciado através 

de devocionais, testemunho 

próprio e reuniões de oração 

com adolescentes, educadores 

e também com as famílias.

Aos sábados, no período da tarde, temos a nossa pri-
meira reunião com os adolescentes do Cepas e da 
comunidade. Neste momento eles  ouvem da pala-
vra e em seguida vamos para um momento de recre-
ação, (futebol, dança e teatro) e no final servimos um 
lanche. Hugo Wallace 
é um ex-educando do 
Cepas que começou a 
frequentar de vez em 
quando as nossas reuni-
ões, até mesmo por gos-
tar de futebol,  morando 
com sua mãe e padras-
to, sem frequentar ne-
nhuma Igreja, fumando 
narguilé e bebendo pra-
ticamente todos os dias, 
rebelde e briguento; esta 
é a forma que recebe-
mos Hugo nas reuniões. 
Como não tinha ne-
nhum contato com a 
Palavra de Deus, logo 
foi se interessando, pois 
sempre quando a palavra estava sendo anunciada, 
seja em uma reflexão ou em cultos de jovens onde 
participa também, sempre demonstrou interesse em 
ouvir. Como a palavra mesmo diz que a fé vem por 
ouvir e ouvir a palavra de Deus, Hugo aos pouco ia 
sendo transformado pela palavra. Em um dos almo-
ços que fizemos com o grupo em nossa casa, Hugo 
recebeu a notícia que seu padrasto acabava de fale-
cer (morreu afogado), o grupo todo o abraçou, alguns 
choraram com ele e oramos pela vida dele e de sua 
mãe, acompanhamos no velório e acredito que ele 
percebeu que existiam pessoas que estavam com 
ele, se preocupavam e que ele podia contar. 
Em um período curto e pela graça e misericórdia de 
Deus Hugo parou de fumar, de beber, deixou a rebel-
dia e as brigas, entregou sua vida a Jesus em uma de 
nossas reuniões e começou a namorar uma menina 
também do nosso grupo. Hoje Hugo é um frequen-
tador assíduo das nossas reuniões, é educado, servo 
e obediente à liderança.
David Brito é um educando do Cepas, de família sim-

ples, católica (não praticante), começou a frequentar 
de vez em quando as nossa reuniões com os Adoles-
centes nos finais de semana, até mesmo por gostar 
de futebol, morando com seus pais e três irmãos e 
sem frequentar nenhuma Igreja, fumando narguilé, 

bebendo, falando pala-
vrão e briguento; esta é 
a forma que recebemos 
David em nossas reuni-
ões.
Como não tinha ne-
nhum contato com a 
Palavra de Deus, logo 
ele foi se interessando, 
pois sempre quando a 
palavra estava sendo 
anunciada, seja em uma 
reflexão ou em orações 
antes dos lanches que 
servimos, ele sempre 
demonstrou interesse 
em ouvir. E, aos pouco 
fomos observando uma 
transformação na vida 

do David. Comecei a andar mais perto dele, con-
vidando para almoço na minha casa, levando em 
reuniões de homens da Igreja batista local e a orar 
individualmente com ele, por ele e pela sua família.
Comecei a demonstrar que realmente me preocupa-
va com ele e que me importava com sua vida. Até 
que um dia pela graça e misericórdia de Deus, David 
entendeu que a palavra de Deus que estava sendo 
apresentada já estava fazendo diferença em sua 
vida e então decidiu caminhar com Jesus. 
Hoje David está fazendo estudos  bíblicos, é o ado-
lescente com mais presença no grupo, é educado, 
obediente, está fazendo aula de bateria e disse que 
vai tocar na Igreja, hoje já toca nos sábados a noite 
antes de dividirmos em grupos para o estudo, Da-
vid também é o meu auxiliar para anotar a presença 
dos adolescentes e sendo assim é sempre o primeiro 
que chega às reuniões e demonstrou o desejo de ser 
batizado. 
Pr. Jamil Leal Santana
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    EVANGELIZAÇÃO COM CRIANÇAS
           PROJETO MONTE SIÃO
Tem como missão a evangelização de crianças e adolescentes carentes em Paranaguá 
através do esporte.

São varias as situações que surgem para ajuda 
social, aconselhamentos e consequentemente o 
inicio de vínculos de 
amizade onde pode-
mos falar do amor de 
Deus para as pessoas. 
São experiências com 
adolescentes e jovens 
do projeto e com diver-
sos pais dos mesmos 
que, através da convi-
vência nos treinos ou 
competições e em ati-
vidades sociais, pode 
influenciá-los e leva-los 
a ter um encontro com o Senhor. Uma experiên-
cia recente é com um grupo de atletas jovens, que 

O Projeto Futsal, esporte e 

vida da associação Monte Sião, 

através de suas atividades 

sociais e esportivas, busca 

criar oportunidades para 

estar no meio das pessoas e 

desenvolver relacionamentos 

com as mesmas.

estão mudando seus hábitos a partir da convivên-
cia conosco. As músicas que eles ouvem, antes 

populares, estão sendo 
substituídas por inicia-
tiva própria, por músi-
cas evangélicas e nos 
pediram emprestado 
alguns livros devocio-
nais e teológicos para 
entenderem melhor 
algumas questões bí-
blicas, além da mudan-
ça em seu vocabulário. 
Estamos orando para 
que em breve tomem 

uma decisão definitiva ao lado do Senhor, para 
honra e glória Dele. Pr. Dilson Kleinhans
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                 CAPELANIA COM 
                  MARINHEIROS
Tem como missão atender os marinheiros de todas as partes do mundo, culturas e reli-
giões. 

Você sabia que piratas tem 

atacado navios em todo mun-

do? Em julho uma tripulação 

de indianos foi liberta depois 

de mais de cinco anos de ca-

tiveiro nas mãos dos piratas. 

A missão aos Marinheiros tem 

disponibilizado ajuda psicoló-

gica aos familiares e também 

aos marinheiros depois que 

eles são soltos. Somos gra-

tos a Deus por você que tem 

orado por nós, suas orações e 

envolvimento na obra missio-

nária são especiais e essenciais 

para continuarmos firmes na 

missão.

Nas minhas visitas aos navios, sempre procuro 
desenvolver uma conversa com os marinheiros, 
que possam ser leva-
das ao relacionamento 
discipulador. Mas, de-
vido às circunstâncias 
encontradas a bordo, 
nem sempre isto é 
possível. No entanto, 
outro dia, quando subi 
a bordo do navio que 
transporta carros, fui 
até o refeitório e en-
contrei o Salvador Ba-
dong O. Olavides: ma-
rinheiro filipino, muito 
simpático e amigável, 
como quase todos os 
filipinos. Começamos 
a conversar e ele me 
disse que conhecia 
outros capelães, de ou-
tros portos.  A partir daí 
imaginei a possibilida-
de de desenvolvermos 
um RD.
 Seu navio voltou algumas vezes para Paranaguá 
e sempre o visitava. Em nossas conversas, faláva-

mos de muitos assuntos: onde morávamos, famí-
lia, comidas típicas da região e claro, sobre assun-

tos espirituais, como 
a importância dele 
encontrar o verdadeiro 
Salvador, Jesus Cristo.
Até o término do seu 
contrato, pudemos 
conversar. Depois que 
foi embora, ele pos-
tou uma foto com os 
capelães da Sailors 
Society, que encon-
trou em Antuerpia na 
Belgica, Tilbury, na 
Inglaterra e aqui no 
Brasil em Vitoria, San-
tos e Paranaguá. Isto 
é o que chamamos de 
Follow-up: quando um 
capelão de outro porto 
consegue visitar e dar 
continuidade à capela-
nia que começou com 
um capelão anterior. 
Assim, desenvolvemos 

um RD mais profundo e significativo na vida dos 
marinheiros.  Pr. Rivelino dos Santos
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                                           CAMINHONEIROS
                  DE CRISTO
Tem como missão a evangelização e atendimento social com os caminhoneiros em Pos-
tos de Gasolina e Estabelecimentos no Porto de Paranaguá e Ponta Grossa.

Falamos da salvação 
em Jesus Cristo e o 
caminhoneiro Sr. Silas 
Ventura Leite da cida-
de de Santana do Ita-
raré, entregou sua vida 
a Jesus e disse-me: “Es-
tou muito angustiado 
porque faz três dias que 
estou esperando uma carga para retornar e não 
aparece. Eu não posso voltar com a carreta vazia.” 
Eu disse  vamos orar,  Orei. “ Ó  Senhor Deus  nós 
estamos  pedindo que o Senhor providencie uma 
carga para o irmão Silas,  ele não pode voltar com 
a carreta vazia; mostra para ele que o Senhor tem 

Sempre estamos encontrando 

caminhoneiros que já aceita-

ram a Jesus conosco e estão 

firmes em Cristo e contentes 

por terem entregues suas vi-

das ao Senhor Jesus.

poder, e nós pedimos 
em nome de Jesus, e 
desde já agradece-
mos por esta benção.” 
Terminei de orar e fui 
preencher a ficha do 
caminhoneiro, como de 
costume. Quando es-
crevi o primeiro nome 

dele, o seu celular tocou, era a transportadora 
chamando para ir pegar os papeis para carregar a 
carreta. O caminhoneiro  chorou de alegria e jun-
tos dissemos.  “Deus  responde as orações”.
Pr. Elizionor de Almeida
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                   PROJETO
                  VIDA
Tem como missão o Projeto de evangelização e ação social estabelecido em Curitiba, 
que desenvolve trabalhos sociais na comunidade. Possui uma Escola de Missões. Viaja 
pelo Estado realizando impactos evangelísticos e de influência social, como prevenção 
às drogas e fortalecimento o trabalho da igreja local. 

Durante a Expedição Missionária no ano passado 
em 2016, estávamos em Brasília, na cidade de 
Gama onde durante uma ação social, conheci um 
rapaz embriagado o qual nos chamou atenção.
Ele ficou por algum 
tempo nas proximi-
dades e sentou-se até 
que o pastor Paulo foi 
até ele para conhecê-lo 
e saber o que estava se 
passando, pois estava 
rodeando o trabalho 
curioso, porém sem 
coragem não chegou 
até nos.
Ele acabou se abrindo e 
numa conversa com o 
pastor disse que estava 
enfrentando dificulda-
des em casa e acabou 
buscando refugio para 
seus problemas e tan-
tos outros na bebida, 
acabou dizendo que 
era o momento onde 
acabava se distraindo das dificuldades, mas esta-
va percebendo que tinha perdido o controle e não 
se continha mais com apenas um copo de bebida.
Percebendo que realmente precisava de ajuda o 
pastor ministrou na vida desse homem e disse que 
o primeiro passo, a primeira ajuda que precisava 
era de Deus, somente Ele poderia dar sentindo a 
vida dele e somente Ele poderia dar a força que 
necessitava para sair das condições que se encon-
trava.
Após reconhecer que precisava de Deus e depois 

de ter entregue sua vida ao Senhor, o pastor per-
cebia que ele precisava de uma ajuda maior, no 
tempo em que estava na cidade manteve contato 
com o rapaz. Em algumas conversas ele alegou 

que a ajuda veio em 
um momento único.
Deus sabia como ele 
por tempos estava se 
sentindo e achava que 
nada mudaria, mas 
Deus enviou quem o 
auxiliasse e o ajudasse 
a confrontar consigo 
mesmo e ver como 
necessitava de ajuda. 
Era o que ele precisava 
para saber que Deus e 
outras pessoas se im-
portavam com a vida 
dele a ponto de cuidar 
e demostrar amor.
Pr. Paulo Novaes

Em 2016 iniciamos 
a oficina de boxe no 

Projeto Vida. É uma novidade que agradou os pe-
quenos. Segundo o facilitador da Oficina “o boxe 
ajuda muito no condicionamento físico, aumenta 
a resistência e na perda de calorias. O esporte 
ajuda ainda na coordenação motora, diminuindo 
também o stress. A oficina proporciona uma apro-
ximação maior entre os participantes gerando au-
toconfiança, melhorando a autoestima”. 
Miss. Ivanilde Santana 
          

O Projeto Vida é uma missão 

itinerante que tem o objetivo 

de levar o evangelho aos gru-

pos não alcançados. Na sede 

social do Projeto são desen-

volvidas ações socioeducativas 

com oficinas como musica, 

dança, informática, esportes 

entre outras para cerca de 200 

crianças e adolescentes de 

06 a 17 anos e suas famílias, 

visando à inclusão social e 

cidadania. Através dos proje-

tos sociais compartilhamos o 

evangelho.



Missões Estaduais 2017

22

             PROJETO 
                BARNABÉ
Tem como missão, através do seu projeto evangelístico, desperta e mobiliza os mem-
bros das igrejas a participarem na abertura de novos trabalhos. Através de mutirões 
missionários e impactos evangelísticos, é dado inicio a uma nova igreja com a perma-
nência de missionário no local para consolidar o seu desenvolvimento.

Estamos trabalhando para que 

a Igreja Batista se consolide 

em nossa cidade, tem sido 

dias difíceis de muito trabalho 

e muita resistência ao evange-

lho, mas aos poucos estamos 

ganhando espaço e credibili-

dade no coração das pessoas e 

assim podendo conduzi-las a 

Cristo

Estamos trabalhando 
para que a Igreja Batis-
ta se consolide em nos-
sa cidade, tem sido dias 
difíceis de muito traba-
lho e muita resistência 
ao evangelho, mas aos 
poucos estamos ga-
nhando espaço e cre-
dibilidade no coração 
das pessoas e assim 
podendo conduzi-las a 
Cristo.
Miss. Ediuson Costa

A sete anos atrás Deus 
nos fez pisar em Capa-
nema e nos ensinou a 
sonhar os sonhos Dele 
para esta cidade. Te-
mos aprendido muito 
com Deus, e cumprir 
o ide, através da de-
pendência e renuncia 
todos os dias. Na cons-
trução de um sonho 
ou no resgate de uma 
vida eu preciso crer que 
o senhor está vivo em 
mim.
Miss. Odair Borges



O QUE DEUS FAZ ATRAVÉS DO

RELACIONAMENTO
DISCIPULADOR
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Tenho realizado aqui na igreja o RD com quatro irmãos, 
mas vou contar a experiência de um que tem sido mar-
cante, tanto para mim quanto para ele.
Esse irmão estava vivendo duas situações muito sérias 
em seu casamento, a primeira era com dívidas, muito 
alta, ele e a esposa passaram dos limites com suas finan-
ças e corria o risco de perder até mesmo a casa. O segun-
do foi um caso de traição. Quando conheci o trabalho de 
RD os  convidei para caminharmos juntos eles aceitaram 
e começamos a nos encontrar semanalmente devido os 
problemas que estavam vivendo, depois passamos para 
encontros quinzenais. Comecei a tratar com ele sobre o 
“pacto com olhos”, para solucionar o problema da traição. 
Depois sentamos juntos o casal, eu e um outro irmão 
para tratarmos dos assuntos financeiros e assim procurar 
uma solução para eles saírem do buraco que estavam.
Essa caminhada está  indo para mais ou menos três 
anos, foi difícil eles aceitarem a se abrirem por completo 
comigo e com minha esposa, mas hoje esse casal está 
curado e estão nos ajudando com outros casais, as divi-
das já estão quase todas quitadas. E melhor estreitamos 
em muito o nosso relacionamento o que tem sido muito 
saudável para igreja.
Vale a pensa buscar um RD na igreja, a igreja precisa 
viver isso pois somos um corpo, e se um irmão ou irmã 
não estiver bem, não estiver saudável com certeza todo o 
corpo estará doente. Pr. Flavio Cardoso da Cunha

Gito Kurimba – índio Kaigang
O Gito é um indígena da comunidade. Ele sabia que 
em minha casa já havia cultos mas não vinha. Ele 
estava passando por vários problemas. Chegou o dia 
em que a esposa avisou que estavam se separando. 
Ela veio em minha casa e disse: “Quero entregar a 
chave da casa da comunidade. O Gito está bebendo 
muito, não para em casa a gente tem brigado muito”. 
Depois de alguns dias ela foi embora. Procurei o Gito 
e falei de Jesus. Disse que caso aceitasse a Jesus sua 
vida mudaria. Ele pensou muito mas não respondeu 
na hora. Continuei orando por ele. Dois dias depois 
voltamos a conversar e ele disse que a esposa tinha 
voltado pra casa e que tinha diminuído a bebida e 
queria se converter. Oramos com e o entregamos a 
Jesus. A esposa também aceitou a Jesus e começou a 

TESTEMUNHOS DE MISSIONÁRIOS COM RD

mudança para melhor do casal.
Antes de aceitarem a Jesus e entrarem no discipulado 
as brigas entre o casal eram constantes. O Gito não 
ficava em casa, saia para beber e muitas vezes o vi 
caído na estrada, no barro bêbado e todo sujo.
Hoje graças a Deus ele frequenta a igreja e formou 
uma dupla com outro irmão da comunidade. Sua fa-
mília ganhou uma casa nova. O discipulado continua. 
Todos os dias conversamos porque ele mora bem 
perto da minha casa. Falamos sobre família, Deus, 
sobre a Bíblia, filhos ...sobre tudo! O discipulado com 
ele é diário.
Assim pretendo continuar – discipulando e mostran-
do na caminhada que vale a pena conhecer e seguir a 
Jesus!
Adão Krekanh Paulista

É muito bom saber que Deus me escolheu para fazer sua 
obra e trabalhar para Ele. Tenho evangelizado pessoas na 
minha escola, Deus tem me dado sabedoria para falar 
do seu amor. Um exemplo é a minha melhor amiga, ela 
presta muita atenção e fica muito feliz, ela tem vindo ao 
PGM aqui em casa e me alegro em saber que Deus está 
trabalhando na sua vida. Outro exemplo é um amigo de 
escola, ele me conta os seus problemas e tento ajudá-lo, 
e sei que Deus tem um plano em sua vida. Essa tem sido 
minha vida na busca de Relacionamentos Discipulado-
res, a cada semana  Deus tem me abençoado. Que Deus 
possa te usar, assim como tem me usado.
Petra Silveira Machado, 10 anos
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Testemunho de uma Ex-Presidiária.
Eu me chamo Paula Fernanda Gomes, e venho dizer o 
quanto a Casa de Passagem é importante em nossas 
vidas. Há 10 anos eu não sabia o que era ter uma família, 
fiquei 5 anos presa indo e voltando sem ter ninguém ao 
meu lado para me apoiar, me dizer,  “venha vamos te 
ajudar a ter uma casa e uma família”. Foi quando eu cai 
presa pela última vez grávida do meu filho Enzo, sem 
saber para onde ir quando saísse com meu filho no colo. 
Graças a Deus que colocou o Pastor Fabiano em nossas 
vidas, ficamos na Casa de Passagem por 5 meses e foi ali 
que começou a mudança em minha vida e na minha his-
tória. Hoje estou morando com uma pessoa, me prepa-
rando para casar e logo após me batizar. Sou vizinha da 
Casa de Passagem onde moro com meu esposo e meu 
filho e sempre que posso vou até a Casa de Passagem 
para ajudar, retribuindo um pouco do que o pastor e sua 
família fizeram e ainda fazem por nós com doações de 
cestas básicas, roupas, fraudas, cesta de frutas e verdu-
ras. Meu esposo é católico, não gostava de evangélicos e 
para piorar a situação um evangélico de uma outra igreja 
acabou passando ele para trás, tomando o lugar dele em 
uma transportadora. O Pastor Fabiano conseguiu a ami-
zade e o respeito do meu marido, hoje fazemos algumas 
coisas em família, como ir ao cinema por exemplo, aos 
poucos eu creio que o meu esposo será do Senhor Jesus 
porque o pastor Fabiano tem investido tempo em um 
relacionamento com ele, o pastor conseguiu uma doação 
de uma casa e mês que vem vamos construir a nossa 
própria casa.
Jesus mudou as nossas vidas e esta mudando a do meu 
marido, em breve eu e a minha família serviremos ao 
Senhor Jesus. Eu só tenho a agradecer pela nova fami-
liar que o senhor Jesus me deu, amo o Pastor Fabiano a 
Ericka o Lucas e a Julia. 
Paula Fernanda Gomes

TESTEMUNHOS DE DISCÍPULOS DE RD

*nomes fictícios para a preservação de identidade;

Minha vida é um milagre. Deus me encontrou e mudou 
a minha vida. Tive muitos momentos difíceis e não sabia 
o que seria da minha vida. Cristo, a palavra, a oração e 
por meio de discipulado intencional, diário e verdadeiro 
consegui virá o jogo. O relacionamento discipulador me 
ajudou e tem ajudado em um crescimento pessoal, que 
tem abençoado não só a mim mais toda minha família. 
Eu minha casa serviremos ao Senhor!  Alessandro Lopes 
de Oliveira - Membro da Igreja Batista Jornada, con-
gregação da PIB de Foz do Iguaçu e fruto de relacio-
namento discipulador.

Arnaldo*, da cidade de Colorado/PR, entregou sua vida 
a Jesus há cinco anos. Sua vida foi transformada e antes 
de tomar qualquer atitude ou falar algo, pensa e busca 
em Deus. Ele e sua família abandonaram os vícios e hoje 
buscam a Deus juntos.

Carlos*, de Campo Mourão/PR, entregou sua vida a Jesus 
há um ano. Sente-se muito tranquilo e está entendendo 
a palavra de Deus. Sua vida foi transformada, deixou de 
jogar, beber e adulterar.
Através de sua vida, sua família hoje participa da igreja e 
sua netinha canta na igreja. Todos da família tem a certe-
za da salvação em Cristo. Caminhoneiros que entregaram 
suas vidas a Jesus.



COMO REALIZAR A 
CAMPANHA 2017 NA

NA SUA IGREJA
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O sucesso da Campanha de Missões Esta-
duais 2017 depende de todos nós, e você 
faz parte de um time especial para essa 
conquista, alguém que ama e respira mis-
sões,  incentivando a sua igreja a investir 
na obra missionária para a multiplicação de 
discípulos no Paraná.

NOSSOS ALVOS
Levantar uma oferta especial de 500 mil 
reais através do envolvimento dos mais de 
45 mil batistas do Estado

AMADO MOBILIZADOR(A) DE MISSÕES

10 
novas adoções por Igreja

UTILIZAR 
os materiais disponibilizado pela CBP, fisi-
camente e os digitais, afixando os cartazes 
e faixas em locais estratégicos, de fácil vi-
sibilidade. 

CANTAR 
música composta especificamente para Missões Estaduais.

DISTRIBUIR
durante os próximos meses durante todos os cultos as fichas de 
adoção  missionária  e envie para CBP (Rua XV de Novembro, 
3270-Alto da XV - Curitiba/PR) no mais breve tempo possível. 
entregue também os cofre para as crianças, pois elas devem ser 
motivadas a multiplicar também.
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Letra e música 
 Luiz Henrique 

© Copyright 2017 Todos os direitos reservados a Luiz Henrique Haga. 
Uso cedido a Convenção Batista Paranaense para Missões Estaduais. 

Multiplique 
Missões Estaduais 2017 

 
Intro.: D  A/C#  | Bm  A  | G  | Asus4  A 
 
      D                       A/G  G  D/F# 
Nesta terra de Pinheiros e Araucárias 
     Em                         Asus4 A 
É preciso multiplicar o amor do nosso Pai 
     Am       D7(9)      G      E/G# 
E no Paraná inteiro um a um andar 
         D/A      A           D    | Bsus4  B 
Fazer discípulos até Jesus voltar 
 
Refrão: 
E       B/D# C#m  B   A     E/G#    F#m      E/G#       B 
Multiplique, acredite que Jesus tem todo o poder pra salvar 
E       B/D# C#m  B    A        B        D9   |  Asus4 A 
Multiplique, acredite, fale do amor de Jesus 
 
     D                       A/G  G   D/F# 
E no dia a dia andar ao lado de alguém 
    Em                     Asus4  A 
E falar das maravilhas do amor de Deus 
       Am         D7(9)      G     E/G# 
Ver a igreja envolvida pra realizar 
       D/A        A           D    | Bsus4  B 
A obra do Senhor até Jesus voltar 
 
Refrão: 
E       B/D# C#m  B   A     E/G#    F#m      E/G#       B 
Multiplique, acredite que Jesus tem todo o poder pra salvar 
E       B/D# C#m  B    A        B        E   | C#sus4 C# 
Multiplique, acredite, fale do amor de Jesus 
 
F#      C#/E# D#m   C# B        F#/A# G#m     F#/A#       C#  D 
Multiplique,  acredite que Jesus tem  todo o poder pra salvar 
G       D/F# Em  D     C        D        Em  D  A/C# 
Multiplique, acredite, fale do amor de Jesus 
C        D        Em  A/C#  C        D        Eb  F 
Fale do amor de Jesus   |   Fale do amor de Jesus 
     G 
Multiplique 
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