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Faça contato com a Junta de 
Missões e adote uma criança
agora mesmo! 

adoacaoeducacional@juntademissoes.com.br
WhatsApp – (11) 94351-2069

mailto:adoacaoeducacional@juntademissoes.com.br


Devido as muitas chuvas, parte da casa cai em cima de criança. Menino foi socorrido e está 
recebendo acompanhamento. 



Precisou passar por cirurgia na bexiga e está com cistostomia
– sonda colocada na bexiga para drenar a urina pelo abdome



Esta é outra casa onde chuva causou estragos (de uma irmã 
da igreja). A parede foi preenchida com “matope”, mas ainda 
requer atenção.



Esta criança estava com 
malária há algum tempo –
ela mora em um distrito
longe de onde estão os
missionários. Durante a 
entrega das cestas básicas, 
ela foi encontrada com 
grande sofrimento causado
pela malária. Após a compra
e doação do remédio contra 
a malária, ficou bem. Está
curada, graças a Deus. 



Educador do PEPE 
sofre queimadura
por acidente e foi
socorrido e 
encaminhado para 
tratamento.



Moça com distúrbios psiquiátricos é 
socorrida, levada para tratamento e 
hoje está bem, graças a Deus.



Este é o terreno onde a 
IAP tem uma Igreja e 
onde funciona o Pepe 
Promessinha. A 
plantação fornece
sustento para 7 famílias
da igreja. Plantam
milho, amendoim, 3 
tipos de feijão, ervilha e 
macaxeira (mandioca), 
usada para fazer
caracata – que os
alimenta durante o ano. 







Algumas de nossas igrejas















Batismos











Cerimônia de Lava-pés



Uma das Ceias do Senhor



Casamento 

Presbítero
Emanuel da IAP de 
Carrupeia no dia 4 
de dezembro
2021.
Tudo organizado
pelos missionários, 
inclusive o bolo. 



Um dos poços 
que foram 

construídos –
este está em 

Mutai
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O caminhão
Precisamos trocá-lo por um carro que tenha tração nas 4 rodas – única forma de 
chegar às comunidades mais distantes. Já temos parte do dinheiro, mas ainda
falta. Se puder, contribua especificamente para este fim.



PEPE Promessinha –
educação pré-
escolar

• Atualmente, 46 crianças recebem
educação pré-escolar. 
• A primeira turma formou-se em 2019. 







Educadora
ensina
higiene bucal
e escovação









Projeto Plantando Esperança

– 308 crianças atendidas
– 253 adotadas
– 55 sem adoção

Faça contato com a Junta de Missões e adote uma
criança agora mesmo!

adoacaoeducacional@juntademissoes.com.br
WhatsApp – (11) 94351-2069

mailto:adoacaoeducacional@juntademissoes.com.br


Bolsa, chinelos, uniforme
da escola, uniforme de 

esporte, caderno de 
desenho, cadernos de 
matérias, lápis de cor, 

canetas, borrachas, 
lapiseira, estojo de régua, 

compasso, kit lanche
para o dia da entrega. 



adoacaoeducacional@juntademissoes.com.br
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A meta é levar o 
estudante que 

concluir o Ensino 
Médio (12ª sala) 
até à educação

profissionalizante



• Fizemos uma experiência com a jovem Isaura que 
é mãe de 4 filhos e fez parte do projeto Plantando
Esperança. Ela terminou a 12ª classe em 2020, e foi
enviada pelo projeto para cursar Corte e Costura
com o objetivo de fazer alguma renda.

• Foram 6 meses de curso por R$480,00. Em breve 
ela terá uma máquina para trabalhar – o valor foi
especialmente viabilizado pelo Pr. José Lima de 
Portugal para este fim. 

• Como ela, outros podem fazer cursos para 
professor, mecânico, eletricista etc. 

• A depender do curso o valor fica entre 260 a 350 
reais mensais. Temos hoje 10 jovens que já
terminaram a 12ª sala e estão aguardando uma 
oportunidade. Adote uma desses jovens!



Esperamos continuar 
atendendo todas essas 
crianças e adolescentes e 
para isso contamos com 
você!

Faça contato com a Junta de 
Missões e adote uma criança agora 

mesmo!

adoacaoeducacional@juntademissoes.com.br

WhatsApp – (11) 94351-2069

mailto:adoacaoeducacional@juntademissoes.com.br

