
"E o que de minha parte ouviste (...),
isso mesmo transmite a homens fiéis
e também idôneos para instruir a
outros" - II Timóteo 2.2



 “(...) andava Jesus de cidade em
cidade e de aldeia em aldeia,
pregando e anunciando o
evangelho do reino de Deus, e os
doze iam com ele, e também
algumas mulheres (...) as quais lhe
prestavam assistência com seus
bens.” - Lucas 8.1-3 (RA)

A urbanização tem produzido
muitas oportunidades econômicas,
educacionais e sociais de
desenvolvimento. Por outro lado, o
crescimento das áreas urbanas tem
gerado  onflitos: desemprego,
delinquência, violência e injustiça
social. Contudo, Deus está agindo
nas cidades.

O Ministério do Senhor Jesus Cristo
e dos Apóstolos foi realizado nas
cidades e aldeias.



Cristãos (evangélicos 7,3%)
65.7%

Não-Religiosos
25.1%

Religiões Étnicas
7.1%

Ateus/Agnósticos
1.2%

Outros
0.8%

 O Uruguai é o país menos
evangelizado do nosso
continente (7,29%), e também o
que possui maior percentual de
pessoas não-religiosas (25,2%).
(Joshua Project)

Dentre esses, dos que se
autoconsideram evangélicos, a
grande maioria é de pentecostais
e neopentecostais, e uma parte
significativa se rendeu ao
liberalismo teológico. 

O Uruguai está
localizado no sudeste
da América do Sul.

Instituto Nacional de Estatística do UruguaiInstituto Nacional de Estatística do Uruguai
(2013)(2013)

Capital, Montevidéu.



Segundo o Anuário Estatístico
2018, o país possui cerca de 3,5
milhões de habitantes, sendo que
40% de toda a população reside
na capital Montevidéu, sede
administrativa do Mercosul e
centro comercial, cultural e
acadêmico do país.

 O Uruguai possui o 3º maior
Índice de Desenvolvimento
Humano da América do Sul, 
e consta em 48º entre todos
os países do mundo. 

Devido à colonização espanhola e
à inserção de muitos italianos no
século 19, predomina no Uruguai a
tradição cultural europeia.



2018
Câmara dos Deputados aprovou
uma lei que estabelece direitos

para a população transexual

O Uruguai tem dado livre curso às pautas
secularistas nos últimos dois séculos. 

2017
1º a eleger uma senadora

transexual

1934
1º país da América do Sul a

descriminalizar o aborto

2007
um dos primeiros a aprovar

o casamento gay

2009
aprovada a adoção de

crianças por casais
homoafetivos

1907
1º país a legalizar o divórcio

2013
1º a liberar o uso recreativo

da maconha



Propósito do projeto

Ser uma equipe de trabalho
missionário no Uruguai que visa a
expandir a atuação da Iglesia
Presbiteriana del Uruguay como
denominação, fundamentada nas
Escrituras Sagradas, segundo a
doutrina reformada, e com uma
consciência missionária.

Missão do projeto

Conscientizar, recrutar, selecionar
e equipar cristãos comprometidos
com a obra de Cristo,
formar líderes e pastores de
cosmovisão reformada, para que
possam desenvolver o trabalho
Presbiteriano no Uruguai.

1 SERVIR A IGREJA
PRESBITERIANA DO
URUGUAI

2 ATUAR NA EDUCAÇÃO
TEOLÓGICA PARA
FORMAÇÃO DE
LÍDERES

3 APOIAR O TRABALHO
DA CONGREGAÇÃO
NA CIDADE DE
MERCEDES

4 ACOMPANHAR,
DISCIPULAR E
TREINAR

5
DESENVOLVER
MÍDIAS PARA
DIVULGAR O
TRABALHO

6 ESTABELECER
PEQUENOS GRUPOS
FAMILIARES NOS
LARES

Objetivos Primários:

Objetivos Secundários:

1. Integrar-se à vida da Igreja
Presbiteriana do Uruguai;

2. Participar de atividades acadêmicas no
Seminário da IP Uruguai;

3. Pastorear a Congregação da cidade de
Mercedes.

4. Estabelecer núcleo de
evangelização;

5. Desenvolver site, blogs na
Internet;

6. Pastorear pequenos grupos
familiares.



Rev. Gilberto Francisco dos
Santos e sua esposa, Sônia Duarte
dos Santos e demais membros da
Equipe Missionária da
APMT no Uruguai. 

Sônia atuará como professora de
estudos bíblicos, podendo
contribuir também na área de
visitação pastoral, na organização
de eventos, e ainda na área de
aconselhamento de casais.

Segundo o Rev. Maurício
Rolim, Missionário da APMT,
o trabalho Presbiteriano no
país é pioneiro na tradição
reformada. Esse trabalho
está presente na cidade de
Montevidéu e em uma
pequena Congregação em
Mercedes. Em Montevidéu,
localiza-se a Primeira Igreja
Presbiteriana do Uruguai-
IPUY. 

IPUY

Família Rolim



+55 47 989181401

gilsantos_sp@yahoo.com.br

"Quando uma pessoa, ou uma família, sai da sua igreja local e
segue para outro lugar, aonde Deus está ordenando, não está
por “conta própria”. É a igreja que está indo para aquele lugar
com aquela pessoa, através dela e por meio dela! Tal igreja,

que já está “fazendo missão” onde está, estará também lá... lá
onde Deus também quer." - Mônica Mesquita

Ofertas

contas APMT:

Banco do Brasil
Ag 5853-X
C/c 7500-0

Banco Bradesco
Ag 0119 (Cambuci)
c/c 107.965-4

favor enviar
comprovante para:
apmt@apmt.org.br

conta pessoal:

Gilberto Francisco dos Santos

Banco do Brasil
Ag 0928-8
C/c 102.164-8
PIX missionar


