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HISTÓRICO

O amor ao povo de Guiné Bissau começou em 2007 na primeira ida da coordenadora do
projeto ao país em uma viagem missionária como aluna do Seminário Pentecostal do Nordeste
do Brasil.
De 2008 a 2014, foram mais sete viagens, apoiando o trabalho de missionários brasileiros no
continente e no arquipélago Bijagó, especialmente, no desenvolvimento de escolas e igrejas.
A partir de 2012, as viagens foram realizadas com equipes interdenominacionais com o
objetivo de promover treinamento missionários e apoiar o trabalho de propagação do
evangelho em Guiné Bissau.
O presente projeto é fruto desse trabalho e a visão que Deus compartilhou conosco durante
esse período.

INTRODUÇÃO
O presente projeto apresenta a proposta da criação do Centro de Treinamento, Evangelismo e
Missões em Guiné Bissau (CTEM-GB), definido como uma organização evangélica sem fins
lucrativos, de ação social e filantrópica, pertencente à Igreja Episcopal Cristã - Brasil, que visa
aumentar a propagação do evangelho de Jesus Cristo através do estabelecimento de parcerias
com missões evangélicas dentro e fora do território nacional com fins de apoiar ações de
ordem evangelística e social, gerando e qualificando profissionais, treinando educadores e
promovendo treinamento na área de missões transculturais.

Objetivo geral
Apoiar o trabalho de propagação do evangelho em países com minoria evangélica,
inicialmente na Guiné Bissau e particularmente no arquipélago Bijagó, atuando como gestor e
parceiro-facilitador de missões, escolas e centros de saúde dirigidos por missionários.

Objetivos específicos
1. Promover integração entre as missões evangélicas no país visando à identificação de
problemas comuns e promoção de auxílio.
2. Promover a evangelização através da formação acadêmica e profissional priorizando áreas
de maior necessidade no país, especialmente no arquipélago Bijagó.
3. Promover treinamentos de curta duração nas áreas de missões transculturais, prática de
ensino e saúde.

JUSTIFICATIVA
Guiné Bissau é um país caracterizado pela presença de mais de 25 etnias diferentes que
professam o islamismo (50%), o animismo (mais de 40%) e o cristianismo (menos de 10%).
Tanto muçulmanos quanto cristãos possuem práticas em grande parte influenciadas pelo
sincretismo com as crenças animistas. O país é um dos únicos da África Ocidental onde a
pregação do evangelho é permitida. Apesar do grande número de missões evangélicas, devido
às dificuldades de infraestrutura do país (está entre os 10 mais pobres do mundo) e a forte
opressão, o evangelho progride lentamente.
Existem dificuldades no transporte, na mão de obra para construção e estabelecimento de
missões e escolas evangélicas, bem como ainda existem povos que nunca ouviram as boas
novas do evangelho. Algumas populações foram deixadas ao esquecimento pelo próprio país
devido as dificuldades de acesso, especialmente no arquipélago Bijagó que possui 23 ilhas
contendo 27.000 habitantes, sendo 90% animistas. Embora exista mais de 10 ilhas contendo
igrejas evangélicas, quase nenhuma possui a presença do evangelho em todas as tabankas
(aldeias).
As escolas são poucas e raramente chegam ao ensino médio, o que obriga os poucos alunos
que tem acesso se mudarem para capital do país, o que é muito raro devido ao custo. A
capacitação profissional é escassa. Devido ao baixo índice de alfabetização e a dificuldade de
pregação do evangelho entre os adultos, a principal estratégia missionária, além da construção
de templos, é a abertura de escolas que propaguem os princípios da Palavra de Deus ao
mesmo tempo em que possibilitem a educação da população.
A Ilha de Carache é uma das ilhas não alcançadas pelo evangelho e uma das mais distantes da
capital do país. Pela carência e a necessidade de apoio para a sua evangelização, iniciada em
2013, esta ilha foi escolhida para sediar o CTEM. Carache possui 4 tabankas distribuídas em
duas regiões bem distantes. Na ilha não existem igrejas, centros médicos, luz elétrica ou um
senso para que possamos saber o tamanho da população. A exceção de 1 ou 2, as casas são de
barro com cobertura de palha. A tabanka de Binte, próxima às outras duas, possui a única
escola da Ilha, que é composta de duas salas e uma pequena secretaria, e certamente é a mais
desenvolvida da ilha. Nessa tabanka atualmente está em construção a casa da missão da Igreja
Quadrangular da Costa do Marfim, parceiros no projeto de evangelização dessa ilha e na
implantação do CTEM.
A tabanka de Anpinca, onde o centro será instalado, fica à distância de 1 hora de canoa das
outras três. As condições dessa tabanka são muito piores do que a das demais, uma vez que a
população é mais isolada e, portanto, mais arraigada às práticas animistas. A população é
analfabeta e sequer dispõe de água de qualidade.

METODOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
O presente projeto baseia-se no conceito de parceria entre igrejas que compõem o corpo de
Cristo para a propagação do Reino do Senhor Jesus. Todas as atividades do CTEM visam o
evangelismo da população.
1. Estabelecimento de parcerias com as igrejas e a comunidade local onde o CTEM será
instalado, levantamento das condições do local, obtenção de recursos para implantação das
condições mínimas para o início do funcionamento do centro.
2. Construção da infraestrutura do centro que inicialmente contará com um poço artesanal e
uma missão (moradia das missionárias, local de coordenação do projeto e de recepção das
equipes que receberão treinamento missionário transcultural). Neste período, uma turma de
ensino pré-escolar para crianças de 4 a 6 anos através da parceria com o projeto PEPE (projeto
de implantação de pré-escolar visando evangelismo coordenado pela Junta Batista) e uma
turma de alfabetização para os adultos que serão treinados para assumir as aulas do préescolar serão iniciadas nas dependências da missão.
3. Construção da escola para implantação das condições ideais para funcionamento do préescolar, início de turmas para o ensino fundamental (implantação de uma turma por ano) e dos
cursos profissionalizantes para jovens e adultos residentes na ilha de Carache.
4. Construção de alojamentos para alunos que residem nas outras tabankas da ilha de Carache
e em outras ilhas e início do funcionamento da escola no sistema de semi-internato.

CRONOGRAMA
Metas
Fev-set
2014

Nov 2014 abril 2015

Set 2015–
jun 2016

Set 2015–
jun 2017

Set 2015–
jun 2018

X

X

X

X

x

X

X

Evangelismo através da escola para
crianças de 4 a 6 anos (programa PEPE).

X

X

X

Construção de 2 salas para iniciar o 1º e
2º ano do ensino fundamental

X

Evangelização através do pré escolar

X

Estabelecimento de parcerias e
preparação do projeto

X

Apresentação do projeto e acordo com
as lideranças das aldeias da ilha de
Carache. Avaliação das condições para
estabelecimento do projeto

X

Evangelismo de impacto e treinamento
de brasileiros em missões
transculturais.

X

Legalização do CTEM junto ao governo
de Guiné Bissau.

X

Aquisição de toda logística necessária
para funcionamento do CTEM.

X

Construção do poço artesanal e da base
do CTEM e da escola para crianças de 4
a 6 anos.

X

Treinamento das missionárias
brasileiras responsáveis pelo CTEM na
ilha de Carache e em Bissau para
coordenação do PEPE.

X

Evangelismo através da alfabetização de
adultos.

X

Evangelização através do 1º ano

X

Construção da Escola profissionalizante

X

REALIZAÇÃO
Igreja Cristã Episcopal – Paróquias Betânia e Luz do Mundo
Igreja Missionária Betel
Igreja Quadrangular – Costa do Marfim
Coordenação – Pra Miriam Camargo Guarnieri

ORÇAMENTO – aquisição de materiais - 2015
1ª fase

R$

Construção do poço

2.000

Construção da missão

14.000

Lancha com dois motores

50.000

Financiamento para legalização do CTEM

2.500

Material de escritório

1.000

Laptop (2)

1.400

Impressora com scaner

600

Gerador

3.000

Mobiliário e materiais para o centro

5.000

Construção da escola

15.000

Mobiliário e materiais para escola

3.000

Tricículo motorizado

2.000

Passagens aéreas e hospedagem

71.000

Total

170.000,00

Origem dos Recursos Financeiros
-Doações e ofertas voluntárias
- Inscrição dos participantes
- Venda de camisetas e DVDs

Como ofertar ao Projeto
Banco do Brasil
Miriam Camargo Guarnieri
Agência 4890-9
Conta poupança 5366-x
Variação 51

Contato para informações e para agendamento de visitas para apresentação do projeto
e-mail: miriamcamargoguarnieri@gmail.com

Galeria de Imagens
Localização de Guiné Bissau

Localização do Arquipélago Bijagó e da ilha de Carache

Guiné Bissau
Ilha de
Carache

Arquipélago
Bijagó
BGuiné
Bissau

Vista aérea do Arquipélago Bijagó

Arquipélago Bijagó

Tabanka na Ilha de Carache

Na Ilha de Caravela

Na Ilha de Eguba

Construção na Ilha de Uracane

Crianças : Alvos do nosso amor
Em Bissau

Na Ilha de Caravela

Na ilha de Carache

Na ilha de Uracane

Na Ilha de Eguba

Ilha de Bubaque

Jovens.. Alvos do nosso amor

Adultos...Alvos no nosso amor

Parte da população da tabanka de Ampinca (Ilha de Carache) onde será instalado o CTEM
Alvo do nosso amor

Transporte
Canoa de propriedade de missionários

Barco – Saídas inconstantes e somente para o porto da Ilha de Bubaque

Canoa de corrida – transporte mais barato, mais perigoso e mais difícil

Lancha – 0 transporte mais caro e seguro

Equipes missionárias
Equipe 2012

Equipe 2013

Equipe 2014

Equipe 2015

Junte-se a nós !! Orando e contribuindo! Recebemos encomendas:
Camiseta - R$ 25,00 . Tamanhos P, M, G, GG

DVDs – Testemunho da viagem da nossa missão no início de 2014. R$ 15,00

