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8 mihões de
pessoas
é o numero de pessoas que 
ainda não conhecem Jesus

ORE

CONTRIBUA

PARTICIPE

EM 2018 
Eu + 1 na Missão de Multiplicar

 8 milhões de pessoas ainda sem Jesus e cinquenta mil 

bati stas no Paraná. Esses números refl etem o tamanho do nosso 

desafi o. Primeiramente queremos agradecer sua parti cipação no 

sustento da obra missionária no ano de 2017.  Com seu esforço 

pudemos avançar um pouco mais na grande tarefa de fazer dis-

cípulos de todas as nações. Centenas desses oito milhões foram 

alcançados, mas ainda falta chegar a muitos. Nomeamos mais 

10 missionários e ampliamos nossa ação entre os ciganos e nos 

socorros através das capelanias. Na oferta especial de Missões 

Estaduais de 2017, chegamos perto do nosso alvo fi nanceiro, al-

cançamos R$ 382.072,24. 

 Os desafi os são imensos: 8 milhões de paranaenses a 

serem ganhos para Jesus, 220 cidades sem a presença Bati sta, 

aproximadamente 10 mil usuários de drogas e 29 mil encarce-
rados.  Nesse ano, nosso maior desafi o é a nomeação e sustento 

de missionários para trabalhar na Cristolândia em Curiti ba, além 

de multi plicar na Capelania Hospitalar, Carcerária e Plantação e 
Revitalização de Igrejas. Em 2018, conti nuaremos multi plicando 

discípulos, porque acreditamos que na multi plicação de discípu-

los, multi plicaremos as ações missionárias. O tema deste ano é: 

“EU + 1 NA MISSÃO DE MULTIPLICAR”. 

 Precisamos multi plicar missionários mantenedores para 

levantar 500 mil reais de oferta especial e 500 adoções para o 

ministério da Cristolândia. Nossa ênfase está na multi plicação de 

ações missionárias. Eu+ 1 ... Multi plicando Ações Missionárias. 

MISSÕES ESTADUAIS
Pr. Izaias Querino  | Diretor Geral da CBP

Cristolândia,
Cap. Hospitalar,
Cap. Carcerária & 
Plantação e Revitalição de Igrejas
são os projetos ênfases para 2018. Temos 
como desafi o maior levantar o sustento e 
nomear missionários para esses projetos.

500 adoções
é a quanti dade de adoções 
que precisamos para o 
sustento da Cristolândia em 
Curiti ba.

500 mil reais
valor para a oferta especial a 
ser levantado pelas igrejas no 
Paraná.
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EU + 1
na missão de multi plicar

RESULTA
DOS
Na campanha de 2017, destacamos como tema “Eu + 
1 na Missão de Multi plicar” com o versículo “Portanto 
ide, fazei discípulos de todas as nações, bati zando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.”  Mt 
28:19.

FECHAMOS A CAMPANHA DE 2017 COM:

ALVO: 10 adotantes por Igreja

ALCANÇADO: 295 mantenedores

ALVO DA OFERTA ESPECIAL: R$ 500 mil reais 

ALVO ALCANÇADO:  R$ 382.072,24

Louvado seja Deus pelo povo Bati sta que permane-
ce fi el 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 abençoe a todos.

2017

2018
TEMA:
Eu + 1 na Missão de Multi plicar

VERSÍCULO: 
 “Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
bati zando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Es-
pírito Santo”. Mateus 28:19

ALVOS: 
R$ 500 mil reais e 500 Adoções;
• Ênfase: Multi plicar Ações Missionárias;
• Novo Projeto: Cristolândia Curiti ba

INÍCIO DA CAMPANHA 2018
10 de JUNHO  | Abertura da Campanha-2018

DIA DA CONSCIÊNCIA MISSIONÁRIA
• Dia da Consciência Missionária: 26 de AGOSTO
• Durante a campanha, o promotor deverá envol-
ver toda igreja a contribuir com a oferta especial e 
levar cada crente a assumir seu compromisso men-
sal através da Adoção Missionária preenchendo a 
Ficha de Adoção. 
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EM SUA

IGREJA
CO M O  R E A L I Z A R  A  
C A M PA N H A 2 0 1 8

O sucesso da Campanha de Missões Estaduais 2018 depende de todos nós, e você faz 
parte de um ti me especial para essa conquista alguém que ama e respira missões,  in-
centi vando a sua igreja a investi r na obra missionária para a multi plicação de ações mis-
sionárias.

NOSSOS ALVOS
500 
Levantar uma oferta especial de 500 mil reais através do envolvimento dos 50 mil bati s-
tas do Estado.

500 
Novas adoções para Cristolândia

UTILIZAR 
Os materiais disponibilizados pela CBP, fí sico e digital. Fixar o cartaz em local estratégico 
e de fácil visibilidade para a Igreja. 

CANTAR 
As músicas sugeridas para Missões Estaduais (Até que ele Venha (JMM),  Multi plique 
2017 disponíveis em mp3 em bati stasparana.org.br/me2018

DISTRIBUIR
Durante os próximos meses, em todos os cultos, distribua as fi chas de adoções missioná-
rias somente para os irmãos que forem adotar um missionário/projeto.  Enviar para CBP 
(Rua XV de Novembro, 3270-Alto da XV - Curiti ba/PR), whatsApp (41) 9 9253-8096 ou 
via e-mail: ameparana@bati stasparana.org.br o mais breve tempo possível. 

Entregue os cofres para as crianças, pois elas devem ser moti vadas a multi plicar também.

AMADO (A) MOBILIZADOR(A) DE MISSÕES



Neste ano não esti pulamos um alvo para 
sua igreja, por isso, o convidamos a pensar 
conosco:
Missões Estaduais somente nós, os Bati s-
tas Paranaenses, que levantamos a oferta, 
enquanto que as ofertas de Missões Na-
cionais e Mundiais é o Brasil inteiro. 

Por isso, convide sua igreja a fazer um es-
forço maior para Missões Estaduais. 

Somos poucos para tantos desafi os. 

Leve a sua igreja a fazer um alvo maior que 
os anteriores.

Deus o abençoe.

AMADO(A)
MOBILIZADOR (A) 
DE MISSÕES
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CIDADES | SEM TRABALHO BATISTA
• Abati a
• Adrianópolis
• Agudos do Sul
• Altamira do Paraná
• Alto Piquiri
• Alvorada do Sul
• Angulo
• Antônio Olinto
• Arapuã
• Araruna
• Atalaia
• Balsa Nova
• Barra do Jacaré
• Barracão
• Bela Vista da Caroba
• Bituruna
• Boa Esperança
•Boa Esp. do Iguaçu
• B. V. de São Roque
• Boa Vista da Aparecida
• Bocaiúva do Sul
• Bom Jesus do Sul
• Bom Sucesso
• Bom Sucesso do Sul
• Braganey
• Brasilândia do Sul
• Cafeara
• Cafezal do Sul
• Califórnia
• Cambira
• Campina do Simão
• Campo Bonito
• Campo do Tenente
• Campo Magro
• Cândido de Abreu
• Condoí
• Cantagalo
• Carlópolis
• Catanduvas
• Cerro Azul
• Céu Azul
• Chopinzinho
• Cidade Gaúcha
• Congonhinhas
• Conselheiro Mairinck
• Corbélia
• Cel. Domingos Soares

• Corumbataí do Sul
• Cruz Machado
• Cruzeiro do Iguaçu
• Cruzeiro do Sul
• Cruzmalti na
• Curiúva
• Diamante do Sul
• Diamante d’Oeste
• Douradina
• Doutor Camargo
• Doutor Ulysses
• Enéas Marques
• Entre Rios do Oeste
• Esperança Nova
• Espigão Alto do Iguaçu
• Farol
• Fênix
• Fernandes Pinheiro
• Figueira
• Flor da Serra do Sul
• Florida
• Formosa do Oeste
• Foz do Jordão
• General Carneiro
• Godoy Moreira
• Goioxim
• Guairaçá
• Guamiranga
• Guapirama
• Guaporema
• Guaraci
• Honório Serpa
• Ibema
• Iguaraçu
• Iguatu
• Imbaú
• Imbituva
• Inácio Marti ns
• Inajá
• Indianópolis
• Ipiranga
• Iracema do Oeste
• Iretama
• Itaguaje
• Itambaraca
• Itambé
• Itapejara d’Oeste

• Ivaí
• Ivate
• Ivatuba
• Jaboti 
• Janiópolis
• Japirá
• Jardim Olinda
• Jundiaí do Sul
• Juranda
• Jussara
• Kalore
• Laranjal
• Leópolis
• Lobato
• Luiziana
• Lupionópolis
• Mallet
• Manfrinópolis
• Mangueirinha
• Manoel Ribas
• Marilândia do Sul
• Marilena
• Mariopolis
• Maripá
• Marmeleiro
• Marquinho
• Marumbi
• Mato Rico
• Mauá da Serra
• Mercedes
• Mirador
• Miraselva
• Moreira Sales
• Munhoz de Melo
• Nova Aliança do Ivaí
• Nova América da Colina
• Nova Aurora
• Nova Cantú
• N. Esp. do Sudoeste
• Nova Fáti ma
• Nova Prata do Iguaçu
• Nova Santa Bárbara
• Nova Santa Rosa
• Nova Tebas
• Novo Itacolomi
• Orti gueira
• Ourizona

• Ouro Verde do Oeste
• Paloti na
• Paranacity
• Paranapoema
• Pato Bragado
• Paula Freitas
• Paulo Fronti n
• Perobal
• Pien
• Pinhal de São Bento
• Pinhalão
• Pinhão
• Pitangueiras
• Planalti na do Paraná
• Porto Amazonas
• Porto Barreiro
• Porto Vitória
• Prado Ferreira
• P. Castelo Branco
• Quarto Centenário
• Quati guá
• Quatro Pontes
• Querência do Norte
• Quinta do Sol
• Quitandinha
• Rancho Alegre
• Rancho Alegre d’Oeste
• Renascença
• Reserva do Iguaçu
• Ribeirão Claro
• Ribeirão do Pinhal
• Rio Azul
• Rio Bonito do Iguaçu
• Rio Branco do Ivaí
• Rio Branco do Sul
• Roncador
• Rondon
• Rosário do Ivaí
• Salgado Filho
• Salto do Itararé
• Santa Amélia
• Santa Cecilia do Pavão
• Santa Fé
• Santa Helena
• Santa Inês
• Santa Isabel do Ivaí

• Santa Izabel do Oeste
• Santa Lúcia
• Santa Maria do Oeste
• Santa Mariana
• Santa Mônica
• Santana do Itararé
• Sto Antonio do Caiuá
• Santo Inácio
• São João
• São João do Caiuá
• São João do Triunfo
• São Jorge do Ivaí
• São Jorge do Patrocínio
• São Jorge d’Oeste
• São José da Boa Vista
• São Jose das Palmeiras
• São Manoel do Paraná
• São Pedro do Iguaçu
• São Pedro do Ivaí
• São Pedro do Paraná
• São S.da Amoreira
• Sapopema
• Saudade do Iguaçu
• Sengés
• Serranópolis do Iguaçu
• Siqueira Campos
• Sulina
• Tamarana
• Tamboara
• Tapejara
• Tapirá
• Tijucas do Sul
• Tomazina
• Três Barras do Paraná
• Tuneiras do Oeste
• Tupassi
• Turvo
• Unifl or
• Uraí
• Ventania
• Vere
• Vila Alta
• Virmond
• Vitorino
• Wenceslau Braz
• Xamberê
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o ra n d o
Ore constantemente pela equipe 
da CBP e pelos 69 missionários 
que estão nos campos. Suas 
orações têm sustentado o avanço 
da obra missionária.

VOCÊ PODE PARTICIPAR E ABENÇOAR  A OBRA MISSIONÁRIA NO PARANÁ

a d ot a n d o
Tenha o privilégio de 
adotar um missionário 
fi nanceiramente.

contribuindo
Sua fi delidade na oferta 
especial e adoção mensal nos 
ajuda a manter e sustentar os 
missionários no 
Campo.

i n d o
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!
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CAPELANIA CARCERÁRIA

EU + 1 NA MISSÃO DE MULTIPLICAR

É debaixo desta visão que estamos na luta para termos Uma 

Igreja em Cada Presídio. Iniciei a coordenação do trabalho em 

janeiro de 2017 com cultos e discipulados em 03 unidades pe-

nais, na região de Curiti ba. Pela graça de Deus, conseguimos 

multi plicar nossa ação missionária, e atualmente, estamos em 

12 presídios, testemunhando da fé, esperança e o amor de Je-

sus. Contamos com um exercito de 130 voluntários que deixa-

ram de lado a zona de conforto e decidiram obedecer à ordem 

de Jesus, irmos e fazermos discípulos.

Apesar de termos muito trabalho, com um alcance anual de 9 

mil pessoas diretamente, e em torno de 15 mil indiretamente, 

queremos multi plicar as nossas ações missionárias. O desafi o 

é de iniciarmos cultos em 04 centros de socioeducação, onde 

menores em confl ito com a lei estão reclusos. Ore, envolva-se, 

invista, pois a seara é grande.

Queremos viver um evangelho vivo, vibrante, cheio de frutos e 

que refl ita o amor de Deus de forma práti ca. Queremos viver 

o “Atos 29” onde a história dos ATOS do Espírito Santo segue 

sendo escrita, porém agora, através de nós. 

M i s s i o n á r i o  R e n a n  F e r r e i r a
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EU +1 NA MISSÃO DE MULTIPLICAR
Estamos em campanha de Missões Estaduais. O tema é o mesmo, 

mas o desafi o é maior. Além de conti nuarmos com a evangelização e 

conforto dos pacientes nos hospitais que atendemos, temos o desafi o 

de implantar em Curiti ba o Projeto Cristolândia. No Paraná e no Brasil 

são milhares de jovens, adultos e crianças tendo suas vidas destruídas 

pelas drogas. Vamos mudar isso! A Missão Hospitalar tem o privilégio 

e a alegria de ver Deus multi plicando voluntários e novos líderes de 

equipes de visitação. Foram 4 ações de Multi plicação:

1. Multi plicamos o número de pessoas atendidas nos hospitais. Hoje 

a média é de 50 pessoas por semana, com uma média de 10 a 20 

conversões semanais.

2. Através das mídias sociais conseguimos, pela graça de Deus, multi -

plicar o número de voluntários. Hoje somos 72 voluntários treinados 

e comprometi dos com a visitação hospitalar semanal.

3. Com o aumento do número de voluntários, conseguimos aumentar 

o discipulado e treinamento de líderes de visitação. Hoje temos cape-

lãs e capelães maravilhosos liderando e discipulando líderes. 

4. Multi plicamos o número de funcionários de Hospitais atendidos 

por nossas equipes, pois os funcionários também precisam de Jesus!

Hoje das pessoas que foram abençoadas por nossas equipes, temos 

vários que são nossos voluntários, foram abençoados e agora aben-

çoam. Glória Deus! Conti nue nos ajudando a levar Cristo para os hos-

pitais de Curiti ba e do Paraná, com sua oração, contribuição e apoio. 

Vamos multi plicar o número de pacientes atendidos, voluntários 

engajados e funcionários de hospitais abençoados para a Glória de 

Deus. Você e eu juntos na Missão de Multi plicar! 

p r .  E r i c s o n  C h a g a s

CAPELANIA HOSPITALAR
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EU + 1 NA MISSÃO DE MULTIPLICAR

Tem como objeti vo multi plicar o número de pessoas alcança-

das por Jesus. Em 2016 recebemos um convite para multi pli-

car a plantação de igrejas no estado do Paraná. O município 

apresentado foi Campo Magro com uma população de 24.843 

habitantes* Para iniciar um trabalho em uma cidade, é um 

grande desafi o, ainda mais quando não se tem um local fi xo. 

O diferencial, é que não iniciaríamos com um local fi xo e o de-

safi o seria realizando reuniões nas casas. Oramos a Deus que 

nos mostrou o desafi o de primeiramente conquistar a amizade 

das pessoas. No primeiro impacto social uti lizamos o espaço 

de uma Escola Municipal e ali iniciamos o trabalho. Fizemos 

vários impactos sociais onde pudemos falar de Jesus. O resul-

tado destes impactos são 3 PGM’s. Um deles cresceu tanto, 

que nos levou a alugar uma casa e uti lizar o espaço com 03 

salas onde dividimos a reunião com os parti cipantes por idade. 

Hoje a casa recebeu o nome de “Projeto Multi plique” e temos 

o sonho de realizar ações sociais como: curso de violão, arte-

sanato, culinária, amor exigente, reforço escolar, cursinho pré-

vesti bular e curso de língua estrangeira. Para que essa multi -

plicação aconteça precisamos de voluntários que possam se 

comprometer com as ofertas missionárias.

p r .  R i c a r d o  R i b a s

*conforme censo de 2010

PLANTAÇAO DE IGREJAS
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É impressionante como tudo começou. Um dia o pastor Izaias 
falou com o pastor Paschoal do sonho e da necessidade de 
ter uma Cristolândia em Curiti ba. Poucos dias depois, eu que 
nunca ti nha mencionado nada com ele, também falei sobre o 
assunto. Uma semana depois, conversei com o pastor Michel 
Piragine que era tempo dos bati stas do Paraná se unirem no 
senti do de buscar e alcançar pessoas dependentes químicas, 
nas ruas. Sabemos que a Junta de Missões Nacionais começou 
as “Cristolândias” há nove anos e tem sido uma benção em 
todo o Brasil e queríamos que essa benção chegasse, também, 
aqui para nós, os paranaenses. A proposta do projeto tem dois 
pilares: um pilar é buscar e acolher quem já está envolvido e 
escravizado nas drogas, o outro pilar é o da prevenção. É nesse 
pilar da prevenção, que, mais do que nunca, vamos precisar de um 
envolvimento de muitas igrejas, pra que com intencionalidade, 
possamos desenvolver ações nos bairros, nas comunidades 
aonde os fatores de riscos são maiores por envolvimento com 
a droga. Promover ações que possam ajudar os jovens a tomar 
decisões corretas e saudáveis para sua vida.

Esse é um movimento de compaixão e graça das nossas igrejas. 
Iniciamos com 08 igrejas da grande Curiti ba que se colocaram 
juntas no propósito de alcançar pessoas que estão nas ruas, 
nesse grande projeto de acolhimento, compaixão e graça na 
cidade. Algumas igrejas já têm seus próprios missionários e 
estes já estão servindo no projeto de alcance dessas pessoas. 
Estamos vendo o mover de Deus, na unidade de esforços, para 
que possamos multi plicar o alcance de muitas pessoas não só na 
cidade de Curiti ba, mas em todo o Paraná. O desejo é multi plicar 
ações missionárias no Paraná. 
RESGATE UM DEPENDENTE QUÍMICO - ADOTE UM MISSIONÁRIO.
p r .  D a n i e l  M a r t i n s  E i r a s  |  C o o r d e n a d o r  d o  P r o j e t o  C r i s t o l â n d i a
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sagens escritas, 3.366 orações com doentes, 22 encontros 
de formação, 06 reuniões de planejamento,  90 visitas em 
UTI e 199 outros atendimentos.  
Josiane de Souza | Capelania Hospitalar | SOS-Alegria
Primeiramente sinto-me feliz pela visão de Missões Estadu-Eu sou + 1 na missão de multi plicar. Estamos em Cianorte, 

e trabalhamos na revitalização da Igreja Bati sta Esperança. 
Abraçamos a ideia da multi plicação. Entendemos a ordem 
de Jesus em Mateus 28:19 de fazer discípulos por todos os 
lugares. Estamos empenhados em ensinar a igreja de Jesus, 
neste lugar, a fazer o mesmo por todos os lugares, em toda 
e qualquer oportunidade. Nos PGM’s de nossa igreja, te-
mos incenti vado os irmãos a fazerem o mesmo. Multi plicar 
o amor de Deus, nas vidas dos amigos vizinhos e parentes. 
Tivemos bati smo em outubro de 2017 de 06 pessoas e ou-
tro na Páscoa deste ano, de 04 pessoas. Temos multi plicado 
e pessoas novas em Cristo têm sido instruídas a fazerem o 
mesmo. Estamos obtendo bons resultados e histórias lindas 
para contar como a de uma jovem que veio por conta de um 
relacionamento com um rapaz da igreja, e depois de fazer os 
estudos de I João, entregou o seu coração para Cristo, de-
cidindo amar a Deus. Deus seja louvado e que em breve ela 
venha multi plicar o amor de Deus no coração de + 1. Orem 
por nós e multi pliquem também.
pr. Enrique e Marnizia Alde
Revitalização da Igreja Bati sta Esperança em Cianorte

dos no� osMi� ionários

A Capelania Hospitalar desenvolvida no Hospital Erasto 
Gaertner em Curiti ba, tem sido uma excelente oportunida-
de de levar a palavra de Deus e conforto aos pacientes e 
seus familiares. Semanalmente,  estamos no hospital can-
tando, abraçando e orando pelos enfermos. Senti mos a 
aprovação de Deus em cumprimento a  Sua palavra, que 
diz: “Esti ve enfermo e fostes-me visitar”.  Cerca de 1.200 
pessoas  de todo o Estado do Paraná e de outras cidades do 
Brasil passam diariamente no hospital em busca da cura do 
câncer, seja por cirurgia, quimioterapia, radioterapia e ou-
tros procedimentos médicos. Eis aqui um autênti co campo 
missionário. 
pr. Joceli Julião | Capelania Hospitalar

No decorrer do ano de 2017, ti vemos períodos de desa-
fi os e de muitas vitórias. Ministramos na vida de pessoas 
fragilizadas na saúde fí sica, emocional e espiritual. Muitos 
conheceram e outros reconheceram o amor de Jesus se ren-
dendo e entregando suas vidas a Deus. Comparti lhamos a 
Esperança e salvação que Há em Jesus, e isso tem sido ma-
ravilhoso para Honra do nosso Deus. Meu desejo e oração 
para 2018 é implantar semanalmente à noite serenata com 
grupos de louvor das nossas igrejas, plantão na sala de Ca-
pelania e um PGM com funcionários. Em 2017 realizamos: 
55 cultos, 3.173 visitas a pacientes internados, 4.007 men-

ais em manter o tema, “Eu + 1 na Missão de Multi plicar” por 
ser relevante para nossos dias, o que é a visão dos Bati stas 
do Paraná. Sou Pastor Eliel Castanho, com minha esposa 
Célia, missionários de Plantação de Igreja na cidade de En-
genheiro Beltrão, a qual usou o nome de Missão Bati sta. En-
tre lutas e muito trabalho, Deus tem estado conosco no dia 
a dia, e as vitórias fazem parte do nosso caminhar.  Iniciamos 
o ano de 2018, com o bati smo de um casal, por isso estamos 
alegres. Um adolescente, hoje com 17 anos, fi lho de uma 
família não cristã, começou a frequentar os cultos, decidiu 
seguir a Jesus, foi bati zado e hoje já está responsável pelo 
grupo dos adolescentes e jovens (Joabe), com muita fi rme-
za e dedicação, e também está servindo a Deus na música 
como violonista, o que muito honra a Deus e a nós também. 
2018 é o ano da Oração na Missão Bati sta e nosso sonho é 
o crescimento numérico de salvos e com qualidade.
Eliel e Célia Castanho | Plantação de Igreja
Congregação Bati sta em Engenheiro Beltrão

Com um grupo de obreiros voluntários, levamos cortes de 
cabelo, aferição da pressão arterial, teste de glicemia, bíblias, 
folhetos, CDs com músicas e mensagens. Os que aceitam a 
Jesus são cadastrados no grupo de caminhoneiros do whats, 
sendo acompanhados, orientados e recebem diariamente, 
uma mensagem do pastor, “Bom dia caminhoneiros”. Em 
2017 aos domingos pela manhã, esti vemos nos Postos de 
combustí vel, em Ponta Grossa, Araucária, Curiti ba, São José 
dos Pinhais e Paranaguá. Uma vez ao ano fazemos um Curso 
de Evangelismo Pessoal para os evangelistas e membros da 
Igreja que queiram aprender a evangelizar. 
Em 2017 535 aceitaram a Jesus, 596 Bíblias distribuída, 
7.800 folhetos, 785 aferição da pressão arteria, 703 Glicose, 
1.200 CD’s e 85Cestas Básicas.
Elizionor e Divarci Almeida | Caminhoneiros de Cristo

Atuamos no Projeto Covo – Construtores Voluntários e 
ajudamos a CB Jardim Esperança de Paranaguá, fi lha da IB 
Memorial de Paranaguá. Moramos em Paranaguá, mas tra-
balhamos em todo Paraná fazendo ação social.
Entre muitos trabalhos realizados, fi zemos a pintura de um 
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Colégio Municipal em Paranaguá que estava em péssimo 
estado, um perigo para os alunos, muita sujeira, lousa caindo 
e falta de manutenção há anos.     
Carlos e Zélia Couto | Covo e Congregação Bati sta em 
Jardim Esperança em Paranaguá

Em 2017 ti vemos oportunidades de visitações e o culto de 
grati dão pelos 20 anos da Associação Monte Sião, realizado 
na PIB de Paranaguá, em dezembro, com a presença de di-
versas famílias das crianças que parti cipam do projeto. 

Começamos em março de 2017. Lá encontramos menos 
de dez pessoas num único culto realizado domingo à noite. 
Além de cuidarmos destes irmãos, começamos um trabalho 
social chamado “Escola de Esportes Grande Jogada” que, 
além de atrair cerca de 18 meninos, também atraiu as famí-
lias para a igreja. Tem sido um processo árduo de trabalho 
e muita oração, mas hoje temos em nossos cultos a frequ-
ência de cinquenta pessoas da comunidade e vários destes 
estão a caminho do bati smo. Conti nuem orando por nós.
pr. David e Rosana Novaes | Revitalização da PIB de Umbará

Todos os anos, realizamos  a Escola de Missões onde os par-
ti cipantes receberam  treinamento para o trabalho missio-
nário. Tivemos a presença dos irmãos americanos que tra-
balharam junto com a equipe do Projeto Vida anunciando 
o amor de Deus.   Fizemos viagens missionárias para várias 
localidades no Estado do Paraná. 
pr. Paulo e Luiza Novaes | Projeto Vida

Recebi um pedido do capelão dos EUA para visitar o capitão 
Peng Le. Ele havia recebido uma bíblia e estava lendo com 
muito interesse. Na conversa que ti vemos, perguntei se ele 
já havia orado, disse que não, então abrimos a bíblia na ora-
ção do Pai Nosso que Jesus ensinou e ele orou pela primeira 
vez em sua vida, foi um momento muito especial. Hoje ainda 
nos comunicamos por whatsApp. Para 2018 tenho pedido 
ao Senhor que me de cada vez mais ousadia de comparti lhar 
com mais marinheiros sobre o amor de Deus e assim fazer 
discípulos de todas as nações.
pr. Rivelino dos Santos | Capelania com Marinheiros

Para 2018 estamos com propostas de abrir dois pólos de 
treinamentos, um na cidade de Antonina, em parceria com a 
Comunidade Evangélica Shemen e outro em Pontal do Pa-
raná, em parceria com a Prefeitura da cidade.
pr. Dilson e Vânia Kleinhans | Projeto Monte Sião

Eu e minha família mudamos para a cidade Salto do Lontra 
em julho de 2017. Reabrimos a obra missionária já iniciada 
com algumas famílias assisti das, estudos bíblicos, visitas na 
Casa Lar (Orfanato). Demos início a um curso de música e 
realizamos um cursinho para o ENEM. Tivemos a presença 
do Projeto Vida em nossa congregação e juntos realizamos 
uma força tarefa para evangelização da cidade.
pr. João e Zilane Melo | Congregação Bati sta Salto do Lon-
tra | Missão Barnabé

Chegamos à cidade de Rebouças em outubro de 2017. 
Encontramos uma igreja com pouca frequência nos cultos. 
Através das visitas e contatos com os irmãos, a frequência 
nos cultos tem aumentado. Iniciamos dois PGM’s, um com 
os adolescentes e um com os adultos, em minha residência, 
e retomamos com o culto de oração.
pr. Edio  e Cristi ane Trindade | Revitalização da Igreja
Bati sta Mensagem da Paz/Rebouças

Oramos pedindo direção do Senhor para encontrarmos um 
novo local para nos reunirmos. Recebemos uma proposta 
para comprarmos um terreno num local excelente, próximo 
a uma escola e ao posto de saúde, em um bairro populoso 
e que não possui nenhuma igreja evangélica. Deus moveu 
o coração do proprietário do terreno, que aceitou todas as 
nossas condições de negociação entre elas a de que, até 
levantarmos os valores necessários, poderemos uti lizar a 
casa que já existe no local pagando um aluguel a um preço 
acessível.
pr. Sergio  e Elaine Costa | Frente Missionária Vera Cruz do 
Oeste | Missão Barnabé 
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Você pode abençoar qualquer um dos projetos fazendo uma contribuição  através de depósito ou transferência bancária:

*Após efetuar a operação nos envie um e-mail, sms ou mensagem no whatsApp com a identi fi cação de deposito ou transferência bancária

CAMINHONEIROS DE CRISTO
Projeto de evangelização e atendimento social a caminhoneiros nos postos de gasolina em Curiti ba, Paranaguá e Ponta 
Grossa.

CAPELANIA CARCERÁRIA
Projeto de evangelização nos presídios do Paraná ministrando estudos bíblicos, cultos, atendimento aos presidiários e suas 
famílias. Ajuda na ressocialização de ex-presidiários.

CAPELANIA HOSPITALAR
Projeto de evangelização nos Hospitais, levando o conforto espiritual através da música, oracão e da Palavra de Deus.

CAPELANIA COM MARINHEIROS
Projeto que atende marinheiros de todas as partes do mundo através de visita aos navios nos portos.

COVO - Contrutores Voluntários
Projeto dos Homens Bati stas do Paraná que ajudam  na construção e reformas de templos.

TEAMA - Dependentes Químicos
Projeto de evangelização  para o resgate e transformação de usuários de drogas.

CRISTOLÂNDIA
É um programa para resgatar dependentes químicos das ruas.

ETNIAS - ÍNDIOS
Evangelização e atendimento social de adultos e crianças nas tribos em São Jerônimo da Serra e Laranjeiras do Sul.

ETNIAS - CIGANOS
Oferece  atendimento social, tradução de porções bíblicas nos idiomas ciganos e mobilização de voluntários.

CEPAS - Capelania Familiar
O Centro Esperança por Amor Social trabalha com a evangelização de crianças e adolescentes através da capelania familiar.

PLANTAÇÃO DE IGREJAS
Levar o evangelho a todo o Paraná através da abertura de novas igrejas nas diversas localidades.

PREVIG
O Programa de Revitalização de Igrejas atende igrejas que necessitam de apoio em seu crescimento e desenvolvimento 
através de Consultoria em Planejamento Estratégico, investi mento em recursos humanos e fi nanceiros.

MISSÃO BARNABÉ
Desperta e mobiliza os membros das igrejas a parti ciparem na abertura de novos trabalhos através de muti rões missionários 
e impactos evangelísti cos.

MONTE SIÃO
Projeto de evangelização de crianças e adolescentes carentes através do esporte em Paranaguá.

PROJETO VIDA
Desenvolve trabalhos sociais na comunidade e realiza impactos evangelísti cos no Paraná. Possui uma escola de Missões.

DESENHANDO VIDAS
Projeto de evangelização de crianças e adolescentes através da práti ca esporti va em Paraíso do Norte.

( O R E )  •  [ C O N T R I B U A ]  •  { P A R T I C I P E }
Para que os projetos conti nuem para o crescimento do Reino de Deus. 

batistasparana.org.br      facebook.com/cbparanaense        youtube.com/CBatistaparanaense

(41) 3362-7878 | ameparana@batistasparana.org.br | batistasparana.org.br
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