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Puerto Suarez, 16 de agosto de 2019 

Introdução: Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de 

vós. Esse é o nosso canal para prestar conta a você que coopera com o nosso 

Projeto aqui em Puerto Suarez – Bolívia. Nossa gratidão a cada um de vós, 

sabendo que o mês de agosto é o mês em que a IPB comemora o mês das 

Missões no Brasil, conseqüentemente busque mais e faça mais por Missões no 

Brasil e no Mundo. Missões é parceria, união em prol do mesmo objetivo; 

alcançar os perdidos. 

Nossas atividades 

O Campo Missionário exige estratégia, dependência total de Deus e 

atividades evangelísticas que confrontem o pecador.  As nossas frentes de 

trabalho nos proporcionam impactar o pecador de forma direta e clara. Não 

temos tempo para fazer promessas ilusórias e gerar entretenimento. Os Chás 

para as mulheres e as demais atividades são exemplo disso. Temos tentado 

alcançar todas as faixas etárias com projetos direcionados e bem 

programados.   

Frentes de Trabalho: O Chá com as mulheres acontece todo primeiro sábado 

que cada mês ás 16:00h. A idéia é alcançar as mulheres amigas, parentes e 

vizinhas com uma programação extrovertida e bíblica com ênfase na 

evangelização. O Projeto 2s; sopa e salvação já têm ênfase em um todo, 

programação direcionada para toda a família. O programa de rádio, aulas no 

Instituto de computação e evangelização no Presídio tem uma direção mais 

abrangente. Cada frente tem a sua particularidade. O ABC da Salvação na 

creche é voltado exclusivamente para as crianças e conseqüentemente para as 

professoras que auxiliam na programação. Essa frente é de responsabilidade 

da missionária Elinalda Santos, que atua conosco desde janeiro de 2019. A 

Escolinha de futebol é de minha responsabilidade direta, e hoje contamos com 

aproximadamente 55 crianças. E o alvo são as crianças da comunidade, 

adolescentes e jovens.  Cada frente de trabalho exige uma abordagem 



diferenciada. Ore para que não esmoreçamos diante das dificuldades e dos 

poucos resultados obtidos ate agora.  

Caravanas e Pessoas: O nosso Campo Missionário recebe muitas visitas, 

tanto de pessoas como de caravanas, além de proporcionarmos treinamento 

transcultural a diversas agencias missionárias, particularmente a Jocum de 

todo Brasil. Estamos posicionados estrategicamente entre Brasil e Santa Cruz 

de La Sierra e possibilita uma maior oportunidade a muitos de ter tal 

experiência com baixo custo. Estão programadas as seguintes visitas ao nosso 

Campo Missionário: Mês de agosto: 03 irmãs da Igreja Presbiteriana de 

Socorro em Jaboatão dos Guararapes – PE e no mês de outubro, receberemos 

uma caravana da Igreja Presbiteriana de Vila Guiomar - Santo André-SP com 

esta última caravana realizaremos uma Pré EBF com vistas a uma EBF em 

janeiro de 2020. Deus tem posto os seus olhos nesse lugar, glória a Deus! 

Motivo de oração: Estabilidade das atividades e geração de liderança 

nacional.  Louvamos a Deus pelo avanço dos trabalhos aqui no Campo 

Missionário. Ore Pela nossa família e pelo Campo. Estamos vivendo um 

período de algumas saídas de membros, esse ano já foram 05 pessoas por 

motivo de trabalho ou e estudo, Irmãos que estão indo para outras cidades. 

Que a graça de Deus seja visível entre nós e que todos possam vislumbrar 

essa graça em suas vidas também. Obrigado por tudo e que Deus continue a 

vos abençoe. 

 

Projeto 2s. Evangelização e ação social 

 

Atenciosamente, 

Miss. Rev. Geraldo B. Neto & Gláucia S.S. Batista - Bolívia 


