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Editorial

Quero dar as boas-vindas a você leitor, e dedicar já nessa 
primeira página nosso profundo agradecimento por ter 
atendido o chamado do Senhor e se unido a nós nessa 
empreitada missionária em nosso Brasil e tantos outros 
países onde estamos atuando. Nessa primeira edição 
quisemos dar a você um panorama de alguns dos projetos 
apoiados pela AMCOBIM, e explanar sobre nossos 
programas de treinamento e capacitação missionária. Nos 
últimos meses o mundo tem vivido uma experiência 
tenebrosa e assustadora, essa pandemia trouxe mortes e 
separação, além de um desespero e sentimento de 
impotência. Mas ,nosso Senhor Jesus já nos havia alertado 
disso, em suas palavras de João 16:33 “Tenho-vos dito isso, 
para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, 
mas, tendes bom ânimo, eu venci o mundo...” Em meio a 
essa crise que ainda assola a humanidade, estamos 
contemplando a realização da verdade profética desse 
texto, nossas igrejas cresceram mais nesse período de 
pandemia do que nos anos anteriores a ela, alcançamos 
centenas e até milhares de pessoas transmitindo nossos 
cultos e programas de forma online, e iniciamos a 
plantação de mais igrejas em plena pandemia, do que no 
ano anterior a ela. 

Sem poder visitar nossos parceiros internacionais, eles 
precisaram realizar seus próprios treinamentos e o 
resultado disso foi que em Malawi, saímos de 7 igrejas 
para 30, Angola foram plantadas 5 novas igrejas apenas 
na província de Huambo, triplicamos nossas ações 
missionárias na região do Rio Negro Amazonas, e 
estabelecemos uma nova e sólida parceria para plantar 
novas igrejas no Rio Purus e Juruá, na região menos 
evangelizada do Amazonas. Nosso programa de 
Intercâmbio ministerial e transcultural “ DIP”, nunca 
viajou para tão longe, foram no início de julho para 
República Dominicana”, treinar nossa mais nova família 
de Igrejas Irmãos Menonitas... Deus está ativo, e como 
nos prometeu assim tem feito, ele venceu o mundo, e isso 
tem nos dado bom ânimo para seguir pregando as boas 
novas do Evangelho.  Venha fazer parte dessa força 
missionária, orando, participando dos programas e 
projetos, e doando para que todos conheçam... Vamos 
fazer isso até que Jesus venha! Deus os abençoe!

MAPA ESTRATÉGICO
AMCOBIM

AGENCIA MISSIONARIA

���������
�����������
�����������

�������������

Emerson Cardoso
Presidente AMCOBIM

1. Mobilizando          
 Obreiros chamados, treinados & 
enviados

Resultado: Obreiros no
campo

7. Multiplicando                        
Um líder visionário ajunta 
líderes

Resultado: um líder 
visionário consolida lideres 
para a missão

8. Associando                                
Uma família de igrejas 
equipa-se para missões

Resultado: Igrejas
implantam igrejas.

9. Expandindo 
Igrejas juntos enviam 
obreiros

Resultado: Missões                    
transculturais /Diaspora

5. Equipando                              
Fazer discipulos e 
desenvolver líderes

Resultado: equipe de 
liderança local funcionando

6. Crescendo              
Amadurecendo em 
relacionamentos piedosos

Resultado: A igreja é 
saudável e crescente

4. Organizando                        
Novos convertidos adoram 
juntos

Resultado: Despertando 
líderança local

2. Conectando
Aprender a língua e 
adaptar-se à cultura

Resultado: Amizades com 
pessoas locais

3. Testemunhando
Proclamar, servir & compartilhar 
testemunho

Resultado: Pessoas
seguem Jesus
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Meu alinhamento com a estratégia da COBIM: 
Como membros da Convenção e Agência Missionária temos 
vida, estando estas conectadas à videira. Jesus diz em João 15, 
v5 - "Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém 
permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois sem 
mim vocês não podem fazer coisa alguma. V8: Meu Pai é 
glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão 
meus discípulos.
Queremos dar muitos frutos, e como liderança da COBIM 
estamos buscando continuamente a orientação do Senhor para 
os planos dele para nossas igrejas e para a convenção como 
um todo.
Como liderança, estamos no processo, sendo conduzidos por 
Deus, de revisar a visão e a missão da Cobim para: “Sermos 
uma comunidade cristã saudável presente em cada estado do 
Brasil”. Que Deus nos ajude a expandir nosso raio de atuação, 
tanto nas regiões onde já estamos presentes, quanto 
expandindo intencionalmente para as demais.
Para viabilizar, nossa missão se concentra em 4 Cs:

• Capacitar: para produzir mais fruto, expandindo a 
atuação do evangelho através de nossas igrejas e 
organizações, treinamos e capacitamos pessoas nas áreas dos 
seus dons, para serem missionários dentro do seu raio de 
atuação e para além das fronteiras.
• Conectar: como promovemos a transformação das 
pessoas pelo encontro pessoal delas com o Senhor Jesus, 
conectamos as pessoas com necessidades com aquelas que 
podem supri-las através de contatos pessoais ou até a nível de 
organização, sempre lembrando que juntos somos mais fortes.
• Conciliar: como um dos pilares da nossa teologia 
anabatista, praticamos a reconciliação das pessoas com Deus e 
com o próximo.
• Comissionar: como somos obedientes à grande 
comissão de Jesus, enquanto vamos, empoderamos os 
membros das nossas igrejas, fazemos discípulos de Jesus na 
nossa comunidade e cidade, e enviamos os escolhidos para os 
estados onde ainda não estamos presentes e para os países 
onde o Senhor nos chamar.
Deus está continuamente agindo e nos convidando, a cada um 
de nós como integrante desta família COBIM, para usar nossos 
dons, nossa influência para dar muito fruto para a expansão do 
Seu Reino. Nos ajudem também orando ao Senhor da colheita 
por mais obreiros.

COBIM Projetos AMCOBIM

Paul Duck

Presidente da COBIM��
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IBIRAMA UNIÃO DA VITÓRIA

PROJETO PROJETO

MOÇAMBIQUEMOÇAMBIQUE
PROJETO

RIO JURUÁ

GRANDE PORTO ALEGRE 
PROJETO

TOLEDO
PROJETO

PROJETO AMAZONAS

PROJETO

NORDESTEANGOLA
PROJETO

PROJETO

SERRA 
GAÚCHA
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EMERSON CARDOSO

DERICK KRUEGER

SUELI MORETTO

JEFERSOM MIRA RALF JANZEN

HARTMUT AUGUST

PRESIDENTE AMCOBIM

VICE-PRESIDENTE

TESOUREIRA

CONS. FISCAL 1 CONS. FISCAL 2

SECRETÁRIO
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Olá! Sou Miriam Peters Esau membra da IEIM 
de Campo Largo PR, atuo hoje na AMCOBIM 
na Administração Financeira e auxilio em 
vários outros projetos nessa agência. Conte 
comigo!

Olá! Sou Mirian Marques membra da igreja 
Menonita renovada no estado da BA, hoje 
auxilio na AMCOBIM com a Confecção e 
Redação de materiais. Conte comigo!

Olá! Sou Muniz Cardoso pastor da IEIM de 
Araucária PR, atuo na coordenação geral 
das escolas de missões de Curto Prazo 
(zoe e metanóia) e médio prazo (DIP), e 
auxilio em outros projetos como o da 
revista de missões. Conte comigo!

Olá! Sou Arno Siefert membro da IEIM 
Cruz Verde PR, hoje atuo na coordenação 
do projeto Amazonas missão Rio Negro. 
Conte comigo!

Olá! Sou Franz Wolf membro da igreja 
IEIM de Almirante Tamandaré PR, atuo na 
AMCOBIM com Treinamentos Coaching 
Missionários, e Vine net work com a 
agência Canadense Multiplay.

Olá! Sou Rudiclei Meyer pastor da igreja 
IEIM de União da Vitória SC, atuo na 
AMCOBIM na área de redes de 
plantadores de Igrejas. Conte comigo!

Olá! Sou Oscar Francisco de Oliveira 
responsável pela área transcultural do 
Brasil nas Regiões Ribeirinhas e 
Indígenas. Conte comigo!

Olá! Sou Alexandre Candido membro da 
IEIM de Campo Largo PR, atuo hoje na 
AMCOBIM no desenvolvimento do site da 
agência. Conte comigo!

������������������������������
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Olá! Sou Micheli Peters membra da IEIM 
de Bagé RS, atuo na Coordenação da 
Escola de Missões Metanóia. Conte 
comigo!
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Olá! Sou Elise Peters membra da IEIM 
de Bagé RS, atuo hoje na AMCOBIM no 
Instituto de Liderança Avançada. Conte 
comigo!

Olá! Sou Rafaela Boschmann Cardoso 
membra da IEIM de Araucária PR, atuo 
na AMCOBIM com a confecção e redação 
de materiais, e com a Revista 
Missionária. Conte comigo!

Olá! Sou Helmuth Boschmann membro 
da IEIM Colônia Nova RS, hoje atuo como 
Mobilizador Regional. Conte comigo!   

Olá! Sou Geraldo Braun membro da IEIM 
Cruz Verde PR, atuo na AMCOBIM na 
parte do marketing e outros projetos 
missionários. Conte comigo!    

Olá! Sou Thiago Adolpho membro da IEIM 
de Campo largo, atuo na AMCOBIM nas 
áreas de marketing e administração de 
publicidade, e na confecção de material 
gráfico e visual. Conte comigo!   
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“Cremos no sacerdócio universal, sabemos que a 
agência é uma facilitadora e impulsionadora de missões 
para igrejas e membros; temos como centro de nossa fé 
Jesus; como centro de nossas vidas a comunidade; 
como centro de nosso trabalho a reconciliação. ” 

“Desenvolvemos programas e ações missionárias de 
curto, médio e longo prazo.
Sendo esta uma plataforma de conexão entre 
membros, Igrejas, Regionais, Organizações Missionárias 
que estão ou querem se mover para missões dentro e 
fora do Brasil.”

“Existimos para direcionar, cuidar, nutrir e mobilizar a 
família Irmãos Menonitas do Brasil a se mover em   
direção ao seu DNA - Reconciliação e Expansão. ”
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ACESSE: AMCOBIM. COM
@AMCOBIM
NOSSA AGÊNCIA MISSIONÁRIA
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Projeto Porto Alegre e Viamão/RS 

 Pr. Vladimir e Pra. Rosângela Morais 

Em Viamão fazemos encontro de mulheres, jovens, oração 
e cultos presenciais no domingo, além de discipulado 
online com várias pessoas. Em POA por enquanto fazemos 
células pela internet com dois grupos de pessoas, e esta-
mos buscando contato com novas pessoas e ou amizades 
para iniciar novos discipulados. Em nossa primeira célula 
presencial três mulheres aceitaram a cristo em sua vida.
E quanto a futura regional, fazemos mentoreio de Pastores 
e líderes uma vez por mês, as vezes fazemos presencial 
na Serra gaúcha e outras pela internet.

Somos os pastores Vladimir e Rosangela Morais, temos 
3 filhos e estamos morando em Porto Alegre atualmente 
para a implantação de uma igreja aqui. O projeto Grande 
Porto Alegre nasceu no coração da liderança regional e 
nacional. Quando retornamos do Paraguai já foi plantada 
a semente desse sonho, após 6 anos pastoreando em 
Bagé fomos enviados para plantar uma igreja aqui. Além 
disso estamos revitalizando uma pequena congregação 
em Viamão, cidade ao lado da capital, o sonho é termos 
5 igrejas plantadas, afiliadas à COBIM regional e 
nacional na grande metrópole de Porto Alegre. Outro 
desafio é criar uma futura regional no norte do Estado 
desde POA, Torres e a Serra gaúcha. 

ORAMOS

NOSSO ENDEREÇO: Rua Bertolino José da 
Silva, 529- Viamão/RS

Por parceiros de oração, pessoas que nos passem novos 
contatos, por novos obreiros para apoiar o projeto já que 
a metrópole abrange um milhão e meio de habitantes, e 
que venham acompanhados de suas finanças

Casal pastoral

Culto em Viamão

Célula em Porto Alegre

1. Mobilizando          
 Obreiros chamados, treinados & 
enviados

Resultado: Obreiros no
campo

7. Multiplicando                        
Um líder visionário ajunta 
líderes

Resultado: um líder 
visionário consolida lideres 
para a missão

8. Associando                                
Uma família de igrejas 
equipa-se para missões

Resultado: Igrejas
implantam igrejas.

9. Expandindo 
Igrejas juntos enviam 
obreiros

Resultado: Missões                    
transculturais /Diaspora

5. Equipando                              
Fazer discipulos e 
desenvolver líderes

Resultado: equipe de 
liderança local funcionando

6. Crescendo              
Amadurecendo em 
relacionamentos piedosos

Resultado: A igreja é 
saudável e crescente

4. Organizando                        
Novos convertidos adoram 
juntos

Resultado: Despertando 
líderança local

2. Conectando
Aprender a língua e 
adaptar-se à cultura

Resultado: Amizades com 
pessoas locais

3. Testemunhando
Proclamar, servir & compartilhar 
testemunho

Resultado: Pessoas
seguem Jesus

8



Willi e Ursula Janzen

Atualmente estamos com um prédio alugado fazendo culto a 
cada semana. O nosso ministério tem se mostrado um 
diferencial na cidade pela perseverança em tempos de 
pandemia aonde várias igrejas tiveram que fechar suas 
portas. Nas sextas feiras a noite tem um programa de rádio 
de grande audiência na cidade, que ajuda manter o vínculo 
com os membros. 

Para acharmos um casal pastoral em tempo 
integral para a igreja de Herval-RS.

NOSSO ENDEREÇO: Rua Dr. Ferreira, 550- 
Herval cep 96310.000

O trabalho no município de Herval iniciou no mês de abril de 
2019, em função do convite de um antigo colega de escola, 
Nei Eduardo. Então eu Willi e minha esposa Ursula, membros 
e líderes na Igreja Irmãos Menonitas da Colônia Pioneira, 
compramos a ideia e iniciamos as reuniões na garagem da 
casa dele contando com as visitas dos amigos dele. 
Procuramos visitar o campo missionário a cada 14 dias com 
o apoio das demais igrejas da Regional Sul, pois moramos 
em outra cidade. Já organizamos vários eventos como 
reunião de mulheres, sopão para os mais necessitados, foi 
também organizado a marcha para Jesus que se tornou um 
evento oficial no calendário do município. Dezenas de 
pessoas foram alcançadas nas nossas reuniões na garagem, 
também fizemos muitas visitas. 

ORE

Projeto Herval/RS

Casal missionário 

Culto em Herval 

Batismo 
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Projeto Carlos Barbosa e Projeto Garibaldi

Pr. Guilherme e Fabiane

Pr. Ubiratan e Selvira Ávila 

ORE

Esses projetos são pastoreados pelos pastores Ubiratan e 
Selvira Ávila e pelos pastores Guilherme e Fabiane Ávila, que 
tem 3 filhos. Naturais de Brasília, vieram a primeira vez para 
o Rio Grande do Sul em 1995, atendendo ao chamado que Deus 
tinha colocado em seus corações. Inauguraram a primeira 
igreja em Carlos Barbosa em 1996 e assim foram se abrindo 
mais oportunidades para implantação de igrejas, mas em 
2005 voltaram para Brasília, e ali ficaram até 2018 quando 
receberam o convite de voltar para o Rio Grande do Sul. Então 
no final de 2018 eles retornaram e tiveram à oportunidade de 
conhecer os irmãos menonitas e a cobim, e receberam o 
convite de implantação de igrejas irmãos menonitas na serra 
gaúcha.
Iniciaram-se os trabalhos com células de grupos pequenos e 
quando havia um número grande de pessoas, decidiram inau-
gurar a primeira igreja em Carlos Barbosa, depois também 
tiveram a oportunidade de trabalhar com células na cidade de 
Garibaldi, com o objetivo de ganhar também as famílias e 
amigos daquelas pessoas. Em fevereiro de 2020 inauguraram 
a igreja em Garibaldi, mas logo veio a pandemia e as igrejas 
tiveram que fechar as portas, e então os pastores começaram 
a trabalhar com lives na internet. Muitos membros são do 
grupo de risco e há poucos jovens na igreja então pelas lives 
todos podiam acompanhar os cultos e receber a palavra de 
Deus em suas casas, com os passar do tempo foram feitas 
escalas para os membros participarem dos cultos presen-
ciais, no entanto alguns membros ficaram até 1 ano sem 
poderem participar de cultos presenciais por serem do grupo 
de risco e as lives continuaram sendo feitas. Também havia 
um grupo de mulheres que eram proibidas de irem na igreja 
pelos seus maridos e com as lives sendo feitas, muitas podem 
acompanhar os cultos em casa.

As pessoas na cidade começaram a reconhecer os 
pastores na rua e nas lojas, porque em algum 
momento as lives chegaram até elas. E em agosto de 
2020 enquanto a pandemia abria e fechava os 
estabelecimentos e eles continuavam a fazer as lives 
dos cultos, uma senhora que era benzedeira 
começou a participar assistindo as lives, ela tinha um 
centro de atendimento onde havia curandeiros, 
espiritas, católicos e ela queria que os pastores 
fossem até lá atender as pessoas também pois o 
pastor que fazia isso tinha saído dali, então eles 
aceitaram a proposta e começaram a atender as 
pessoas lá para aconselhamentos, com isso quase 
70% dessas pessoas hoje estão na igreja e muitos já 
foram batizados, hoje ainda atendem lá uma vez por 
mês buscando ganhar mais pessoas que estão 
perdidas buscando por algo que as preencha de 
verdade.

Olá! Sou Miriam Peters Esau membra da IEIM 
de Campo Largo PR, atuo hoje na AMCOBIM 
na Administração Financeira e auxilio em 
vários outros projetos nessa agência. Conte 
comigo!

Olá! Sou Mirian Marques membra da igreja 
Menonita renovada no estado da BA, hoje 
auxilio na AMCOBIM com a Confecção e 
Redação de materiais. Conte comigo!

Olá! Sou Muniz Cardoso pastor da IEIM de 
Araucária PR, atuo na coordenação geral 
das escolas de missões de Curto Prazo 
(zoe e metanóia) e médio prazo (DIP), e 
auxilio em outros projetos como o da 
revista de missões. Conte comigo!

Olá! Sou Arno Siefert membro da IEIM 
Cruz Verde PR, hoje atuo na coordenação 
do projeto Amazonas missão Rio Negro. 
Conte comigo!

Olá! Sou Franz Wolf membro da igreja 
IEIM de Almirante Tamandaré PR, atuo na 
AMCOBIM com Treinamentos Coaching 
Missionários, e Vine net work com a 
agência Canadense Multiplay.

Olá! Sou Rudiclei Meyer pastor da igreja 
IEIM de União da Vitória SC, atuo na 
AMCOBIM na área de redes de 
plantadores de Igrejas. Conte comigo!

Olá! Sou Oscar Francisco de Oliveira 
responsável pela área transcultural do 
Brasil nas Regiões Ribeirinhas e 
Indígenas. Conte comigo!

Olá! Sou Alexandre Candido membro da 
IEIM de Campo Largo PR, atuo hoje na 
AMCOBIM no desenvolvimento do site da 
agência. Conte comigo!

Olá! Sou Micheli Peters membra da IEIM 
de Bagé RS, atuo na Coordenação da 
Escola de Missões Metanóia. Conte 
comigo!

Um dos objetivos das igrejas de Carlos Barbosa e de 
Garibaldi é conseguir ganhar os jovens de lá para 
Cristo, pois há muito mais pessoas de idade na igreja 
e os jovens ainda não estão participando. Como igreja 
também querem estabelecer lideranças bem firma-
das, fazer mais eventos, encurtar cada vez mais a 
distância da liderança Cobim para terem mais conta-
to.

Batismo 

Casal pastoral

Família pastoral
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Antônio Prado/ RS

Pr. Marcelo e Pra. Andréa

ORE

Somos Pr. Marcelo Pires da Luz e Pra. Andréa Almeida 
da Luz, e estamos aqui neste campo à três anos e 4 
meses, viemos com a família composta pelos filhos 
Pedro Octávio e Luís Augusto, ambos músicos e 
ministros de louvor, os quais nos ajudam muito. 
Passamos um período muito difícil desde abril de 2020 
devido Pandemia, e até o momento a igreja sofre muito 
as consequências de decretos municipais, mas temos 
atuado de forma inteligente e alegre, não olhamos para 
os obstáculos, olhamos para Jesus, e o Senhor tem nos 
dado muitas estratégias para esses dias difíceis. 
Muitas formas de agregar as pessoas não crentes, e a 
comunidade de forma geral. Literalmente em tempos 
de distanciamento entendemos que "somos igreja" e 
precisamos manifestar o que carregamos.
Vou dar alguns exemplos de como temos atuado 
nesses dias, CULTOS: Os nossos cultos estão com 
horários diferenciados pelo decreto municipal, 
atuamos nas quartas às 19h e nos domingos às 18:30h. 
Atuamos por inscrições pré-agendadas por aplicativo 
onde as pessoas se inscrevem e chegamos ao limite 
máximo de 30 pessoas. PROGRAMAÇÕES: Tivemos uma 
ideia de fazermos a venda de hambúrgueres e pizzas 
para ajudar nos nossos pagamentos e despesas da 
igreja, aluguel, luz, água etc. então surgiu o projeto: MC 
CHURCH - São hambúrgueres como MC Donald's, as 
pessoas pagam e levam, mas fazemos delivery 
também. Estamos na 6° edição já. PIZZA CHURCH - 
Assim como tem o Pizza Hut, criamos esse sistema de 
delivery pague e leve também, pizzas prontas mas não 
assadas, pré-prontas e as pessoas aquecem 5 minutos 
em casa, um sucesso aqui. Vendemos 120 pizzas mês 
passado. 

O barato disso tudo, é que temos envolvido a 
comunidade, muitos não cristãos têm participado, 
comprado, e por isso vindo a igreja também. 
Consideramos oportunidades maravilhosas em tempos 
como esses. Demais atividades e encontros ou 
seminários estão ainda proibidos aqui na Cidade. A 
nossa cidade é pequena, 14 mil habitantes, uma cidade 
muito idólatra, há muita feitiçaria aqui, espiritismo em 
alta, uma cidade de muitos caminhoneiros, por isso 
também há muita prostituição, inclusive de menores, 
infelizmente é uma cidade de muitos suicídios. Mas 
estamos aqui proclamando um novo tempo, um novo 
ciclo de vida e de bênçãos para esse lugar.

Muitas pessoas nesses anos têm sido alcançadas por 
Cristo, realizamos casamentos, batismos, temos uma 
escola ministerial chamada Eagle Eyes (olhos águia), 
uma escola de treinamento de líderes o qual o Senhor 
me deu ainda em Farroupilha no ano de 2013. 
Desenvolvi todo o material e aplicamos durante 9 
meses de treinamento, tendo a formatura e entrega de 
certificados no final. "No momento não estamos tendo 
devido Pandemia."
Atuamos de maneira forte no louvor e adoração, tendo 
tempo de qualidade para isso, assim como a primazia 
da Palavra. Procuramos atingir não só Antônio Prado, 
mas também as cidades vizinhas da nossa região 
levando o amor de Jesus Cristo a todos quantos 
receberem. Este é um breve relato, teríamos ainda 
muitas coisas a falar e escrever, mas creio que passo 
aqui uma ideia do que estamos vivendo nesses dias. 
Amém!

*Diante deste momento difícil, toda ajuda financeira é 
bem-vinda. Todo investimento é direcionado a 
manutenção e crescimento da igreja. Nossos aluguéis 
são muito caros e sofreram aumento. 
*Pretendemos iniciar um projeto social em parceria 
com uma academia na ressocialização e saúde física 
em adolescentes e crianças deste município. Além de 
proporcionar um crescimento de valores entramos 
com a espiritualidade junto trazendo um melhor 
alinhamento físico e espiritual nessas pessoas. 
Então toda ajuda é bem-vinda para também ajudar na 
compra de máscaras, álcool gel, equipamentos, luvas, 
etc. 

Olá! Sou Elise Peters membra da IEIM 
de Bagé RS, atuo hoje na AMCOBIM no 
Instituto de Liderança Avançada. Conte 
comigo!

Olá! Sou Rafaela Boschmann Cardoso 
membra da IEIM de Araucária PR, atuo 
na AMCOBIM com a confecção e redação 
de materiais, e com a Revista 
Missionária. Conte comigo!

Olá! Sou Helmuth Boschmann membro 
da IEIM Colônia Nova RS, hoje atuo como 
Mobilizador Regional. Conte comigo!   

Olá! Sou Geraldo Braun membro da IEIM 
Cruz Verde PR, atuo na AMCOBIM na 
parte do marketing e outros projetos 
missionários. Conte comigo!    

Olá! Sou Thiago Adolpho membro da IEIM 
de Campo largo, atuo na AMCOBIM nas 
áreas de marketing e administração de 
publicidade, e na confecção de material 
gráfico e visual. Conte comigo!   

����������
�����������

Família pastoral

11



Projeto Itapoá/SC 

Pedimos orações

Pr. Pedro e Evinólia 

O trabalho em Itapoá foi iniciado pelo Pastor Rodolfo 
Enns e sua esposa a Pastora Edeltrauld Enns em 29 
de março de 2017. Houve uma transição pastoral e eu, 
Pedro Vinícius Costa Nascimento, juntamente com a 
minha esposa Evinólia Moraes Costa, viemos da 
cidade de Barreiras (BA) e assumimos o trabalho no 
início de março do ano de 2019. 
É uma grande alegria em poder fazer parte desse 
projeto missionário. Contudo, não é fácil ter que estar 
longe da família, amigos e da sua cultura local, mas o 
chamado missionário e pastoral arde em nossos 
corações. É a nossa missão de vida e nunca 
estaríamos satisfeitos fazendo outra coisa.
No atual momento, devido a pandemia e algumas 
dificuldades financeiras, não temos um local para 
podermos nos reunir como Igreja. Contudo, o 
trabalho tem prosseguido através das células que 
estamos realizando durante a semana nas casas dos 
nossos irmãos, e das visitas pastorais que fazemos 
na busca de novos membros. Estamos fazendo 
planos para nos reunirmos na garagem de um casal 
que congrega conosco, até conseguirmos um novo 
local para podermos fazer as nossas reuniões.

����������
�����������

ACESSE: AMCOBIM. COM
@AMCOBIM
NOSSA AGÊNCIA MISSIONÁRIA

Para que Deus continue nos dando forças e ousadia para realizarmos a sua obra aqui nessa cidade. O nosso 
desejo é que o Senhor continue abençoando a vida de todos aqueles que fazem parte dessa agência missionária, 
que é tão importante no serviço referente a propagação das boas novas do Reino de Deus. Fiquem todos na santa 
paz do Senhor Jesus Cristo!

Casal pastoral
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Projeto Porto União/SC 

ORE

Somos os Pastores Rudiclei e Joelma Meyer, casados a 
22 anos, temos dois filhos sendo o primogênito com 20 
anos e uma filha com 15 anos. 
Atualmente estamos implantando uma igreja na cidade 
de Porto União/SC com objetivo de ampliar a 
microrregional de União da Vitória com mais igrejas 
irmãos Menonitas. Estamos na cidade desde o ano de 
2014 desenvolvendo o “ide” do Senhor trabalhando com 
células, ministérios de música, dança, teatros, 
ministério para crianças, ações sociais, capelania, 
cursos para casais e outras atividades com objetivo de 
ganhar, consolidar, discipular e enviar vidas para o 
Reino de Cristo.
Tem sido um grande desafio este trabalho pois ainda 
não temos um espaço nosso (templo), fazendo-se 
necessário o custo de planejamento ser muito alto.
Necessidades:
Manter o campo missionário Porto/União da Vitória em 
pleno funcionamento, oportunizando pessoas sem 
perspectivas de vida ao retorno de sua identidade em 
Cristo. Para isso se faz necessário investir em líderes 
capacitados e com disponibilidade de trabalho diário, 
fazendo assim a necessidade de recursos financeiros 
para mantê-los.

- Para Deus manter-nos animados e motivados a ganhar o 
maior número de vidas possíveis.
- Pelas famílias do projeto Porto/União da Vitória e por 
todos os mantenedores dos projetos missionários locais, 
regional e nacional.
- Por um espaço, um barracão, uma infraestrutura para 
que possamos realizar os nossos projetos sociais em um 
local próprio sem depender de outro espaço ou de locação 
mensal.

Casal pastoral

Encontro em União da Vitória

Pr. Rudiclei e Joelma 
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Ibirama/SC 

ORE

NOSSO ENDEREÇO: Rua Bertolino José da 
Silva, 529- Viamão/RS

Por parceiros de oração, pessoas que nos passem novos 
contatos, por novos obreiros para apoiar o projeto já que 
a metrópole abrange um milhão e meio de habitantes, e 
que venham acompanhados de suas finanças

Atualmente temos também um grupo que se reúne as 
quartas feiras a noite de forma hibrida, online e presencial, 
tem sido benção também. Temos investido em visitas nas 
casas, e também investido financeiramente na vida de 
pessoas necessitadas.
E em tudo isso podemos dar Toda HONRA e GLÓRIA a DEUS 
que tem suprido todas as nossas necessidades, e nos 
guardado.
   

Que Deus continue dando ferramentas para os irmãos 
trabalharem na obra e conseguirem levar as boas 
novas de Cristo as pessoas dessa cidade. 

Pr. Dennis e Damaris 

Alunos da escola Zoe no prático de 2021/Jan 

Graça e Paz, eu sou Dennis Kroeker formado em Teologia 
na faculdade Fidelis, casado com a Damaris Harder 
Kroeker formada em Pedagogia pela UFPR, e temos 2 
filhos a Aline e o André. Moramos em Ibirama SC -Rua 
Vitor Meireles 183- centro Ibirama SC, Eu além de 
missionário trabalho como jardineiro e pintor, para 
levantar o nosso sustento, e a Damaris cuida dos filhos e 
ajuda no ministério.
O projeto de plantação de Igreja aqui em Ibirama nasceu 
após um longo período de oração, quando então de forma 
bem clara Deus me falou para vir para Ibirama SC. Então 
nos mudamos para Ibirama, e inicialmente estávamos 
participando na Igreja Irmãos Menonitas de Presidente 
Getúlio, que é uma cidade vizinha, e trabalhando aqui em 
Ibirama e Presidente Getúlio como jardineiro e pintor, que 
é a nossa fonte de renda. Os membros da igreja de 
Presidente Getúlio têm nos ajudado bastante indicando os 
serviços de jardinagem e pintura, o que tem permitido 
entrarmos em casas e pregar o evangelho, oramos com 
pessoas que não frequentam igreja alguma, e hoje 
estamos colhendo frutos através disso.
Outro trabalho que temos desenvolvido também é o projeto 
com as crianças chamado sábado kids, que esteve parado 
por um bom período por causa da pandemia. Mas estamos 
retomando e tem sido benção levar o evangelho para esses 
pequenos e ver eles entregando a vida a Jesus. Também 
temos realizado projetos de curto prazo junto com o 
projeto ZOE, o que tem sido benção, e que também tem 
aberto portas para entrarmos com o evangelho. Este ano 
atendemos famílias de pessoas atingidas pela enxurrada 
no final do ano passado. Fizemos uma tarde com as 
crianças e evangelismo de rua.

Casal pastoral

Culto em Viamão

Célula em Porto Alegre

Família pastoral
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Projeto Toledo/PR

Atualmente estamos com um prédio alugado fazendo culto a 
cada semana. O nosso ministério tem se mostrado um 
diferencial na cidade pela perseverança em tempos de 
pandemia aonde várias igrejas tiveram que fechar suas 
portas. Nas sextas feiras a noite tem um programa de rádio 
de grande audiência na cidade, que ajuda manter o vínculo 
com os membros. 

Para acharmos um casal pastoral em tempo 
integral para a igreja de Herval-RS.

NOSSO ENDEREÇO: Rua Dr. Ferreira, 550- 
Herval cep 96310.000

Os pastores locais são Pr. José Marcos de Siqueira e a 
Pra Silvana Rosa da Silva Siqueira e famílias líderes 
como responsáveis pela Igreja local. Toledo era um 
grupo de pessoas que estavam se reunindo em uma 
garagem onde tinham o desejo de se tornar uma 
congregação e futuramente uma Igreja. Neste grupo já 
estava sendo formado uma liderança para futuramente 
chegar ao êxito que desejava, tendo já algumas 
pessoas com dons de música e canto usando seus 
próprios instrumentos musicais e também dois 
pastores Bacharel em Teologia, precisávamos de um 
local que desse a mínima estrutura para se cultuar pois 
ainda não tínhamos, e ainda não temos condição como 
igreja local de pagar aluguel do templo, moradia e 
salário pastoral. Desta forma as entradas recolhidas 
nas reuniões ficavam como sustento pastoral e alguma 
necessidade de ajuda no local onde se realizavam os 
cultos.
Nesta caminhada houve uma parceria com a COBIM 
através da vida do Pr. Paul e Pr. Emerson em visita 
nesta época, também a visita do Pr. Eliseu de Foz do 
Iguaçu para acertar os tramites de uma nova jornada. 
Ficando em processo de filiação, mas já sendo 
ajudados pela Agência Missionária no aluguel do 
Templo e casa pastoral. A estratégia para alcançar 
pessoas para Cristo na cidade de Toledo está sendo 
trabalhada com um plano de ação anual para 
fundamentar uma igreja autônoma, trabalhando nas 
áreas de visitação a pessoas, trabalho em pequenos 
grupos (células) mulheres e homens, jejum, 
campanhas de orações coletivas e individuais, cultos 
aos domingos as 19:00 horas, as quartas as 19:00, 
reunião de oração as sextas 20:00 horas focando 
sempre a maturidade espiritual do campo missionário, 
ou seja a futura igreja e seu crescimento tanto pessoal 
como coletivo. Temos hoje de 15 a 20 pessoas entre 
arrolados e ainda não arrolados em livro de membro 
permanente. 

Como é um trabalho inicial temos visto em pouco tempo o 
fluir e o desenvolvimento do mesmo. Um fator que acho 
difícil é que alguns irmãos por serem caminhoneiros 
acabam não se envolvendo na obra e a congregação sente 
a falta deles nesse quesito. Como igreja entendemos que 
as famílias e os irmãos precisam trabalhar, desta forma os 
que ficam na congregação se doam em amor para que a 
obra caminhe. Iniciamos em uma garagem pequena e um 
terreno com duas casas. O trabalho era realizado nos 
fundos sem a possibilidade de visão e divulgação visual. 
Ouvimos de alguns que era difícil ir na casa em um culto 
pois o uso do banheiro tira a privacidade de quem mora e 
quem frequenta se sente constrangido. Alegavam que em 
um local de certa forma público as pessoas se sentem à 
vontade para entrar e buscar a Deus.
Hoje com a ajuda da COBIM nos mudamos para uma boa 
estrutura física e bem localizada no centro da cidade, 
assim a partir de agora temos tido boa visibilidade. As 
pessoas que tem se achegaram e as que tem se achegado 
tem se sentido acolhidas e cuidadas. Contribuem com 
amor, e na última campanha para as missões da COBIM 
elas ajudaram em peso segundo as suas posses. 

Pr. Jose Marcos e Pra Silvana

Casal missionário 

Culto em Herval 

Batismo 

Casal Pastoral

Culto caseiro e semana de oração
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Ilha das Peças/PR

Somos a Família Oliveira, eu sou o missionário Oscar, 
minha esposa é Mariles, e temos três filhos, somos 
missionários da MEAP – Missão Evangélica de 
Assistência aos Pescadores e Ribeirinhos, e da 
AMCOBIM- Agência Missionária Cobim. 
Atualmente estamos iniciando um novo PROJETO 
PIONEIRO para alcançar o Rio Juruá, um dos rios da 
região amazônica menos alcançado pelo evangelho. 
São 795 comunidades sem nenhuma ou com pouca 
presença evangélica assistida. 
Nosso objetivo é concluir a construção de dois barcos 
casa para nossos Missionários que atuarão no Rio 
Juruá. Com estes barcos, vamos subir e descer o rio 
Juruá e teremos a estrutura necessária para passar 
mais tempo nas comunidades, trazendo projetos que 
gerem sustentabilidade como corte e costura, poços 
artesianos, iniciando frentes missionárias, plantando 
bases em locais estratégicos, recrutando 
missionários, oportunizando viagens missionárias 
para estagiários em missões, pequenas equipes, 
casais e famílias que desejarem viver uma experiência 
em um trabalho missionário. Deus tem levantado 
mantenedores, pessoas de visão e coração 
missionário e os barcos estão sendo construídos de 
vento em popa. Gostaríamos de envolver mais gente e 
igrejas para que não se torne pesado para ninguém. 
Para isso precisamos de sua ajuda para concluirmos 
estes barcos mensageiros. 

A Ilha das Peças está localizada na Baía de Paranaguá e 
pertence ao município de Guaraqueçaba/PR. Sua população é 
formada por aproximadamente 300 habitantes nativos e por 
turistas que tem suas casas de veraneio naquele lugar. 
A presença de cristãos evangélicos nesta ilha começou há 
mais de 30 anos através da MEAP (Missão Evangélica de 
Assistência aos Pescadores) e perdura até hoje. Durante este 
tempo todo, vários obreiros realizaram o trabalho, mas nos 
últimos anos, com muita perseverança, a liderança local 
cuidou da igreja. 
Já conhecíamos este trabalho, mas há um pouco mais de 3 
anos retomamos o contato e desde então Deus foi confirmando 
nosso ministério neste lugar. 
No momento estamos empenhados na revitalização da igreja, 
ajudando-a para que se torne autônoma e obtenha a sua 
personalidade jurídica. Mas a necessidade maior é a 
restauração e fortalecimento de seus membros, para que, 
através de suas vidas, essa comunidade caiçara possa 
experimentar a transformação social e espiritual que somente 
Jesus Cristo pode proporcionar. Com este propósito é que está 
nascendo a Comunidade Cristã Ilha das Peças. 

Como você pode ajudar: 
Orando pela restauração de membros da CCIP e a conversão de 
mais pessoas. 
Orando e contribuindo para a implantação da Escola Náutica 
Ilha das Peças, tanto com sua capacitação pessoal e 
profissional, bem como também financeiramente. 
Visitando o projeto para missões de curto prazo, através de 
ações sociais, treinamentos e evangelismo por amizade. 
Que Deus possa transformar este paraíso natural em um lugar 
onde pessoas possam encontrar o Caminho para o paraíso 
eterno! 

O projeto tem como objetivo levar a palavra de Deus as 
comunidades que vivem nas margens do Juruá, e Purus. Essas 
comunidades são de Ribeirinhos- Povos que tiveram origem dos 
sertanejos oriundos do nordeste do Brasil, com a junção de 
indígenas locais. Hoje nessas localidades não existe a presença 
de igrejas evangélicas ou pontos de pregação. Nosso objetivo é 
levar o evangelho a esses povos não alcançados. 

Será levado equipes de pessoas das igrejas de nossa 
convenção, para terem uma experiência missionária nesses 
locais. Uma das estratégias centrais, é manter um missionário 
que abra novas frentes e que treine novos líderes locais. Por 
conta disso queremos desenvolver uma base em Ipixuna, 
localizada no Rio Juruá. Você que está lendo esse texto pode 
participar desse projeto indo também nessa equipe para 
conhecer e estar nessa missão. Também pode participar 
doando para ajudar nesse projeto.

Casal pastoral

Casal missionário, enviado pela Igreja Evangélica 
Irmãos Menonitas do Xaxim - Curitiba/PR

Família missionária 

Visita da AMCOBIM no projeto

Konrad e Marlene Dueck 

Um dos principais problemas sociais da ilha é a dependência 
química, principalmente entre a geração mais jovem. Como a 
prática desportiva é uma estratégia eficiente na prevenção 
contra as drogas e o alcoolismo, estamos implantando a Escola 
Náutica Ilha das Peças, com ênfase nos esportes do remo, vela 
e canoagem, bem como um curso de marcenaria, visando a 
carpintaria naval e o artesanato. 
Como casal, esse novo desafio ministerial (projeto missional) é 
um presente de Deus, e à Ele queremos servir com 
perseverança e alegria! 
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Projeto Natal/RN

Pr. Leonardo e Lony Thieme

Somos os pastores Leonardo e Lony Thieme – Sempre 
houve um sonho por parte da liderança nacional de 
plantarmos igrejas no nordeste brasileiro. Em 2016 
surgiu uma oportunidade de realizar este sonho, 
quando uma igreja localizada em Natal/RN resolveu se 
filiar a COBIM nacional, e esta oportunidade não foi 
negligenciada. Em fevereiro de 2017 fomos desafiados a 
vir para Natal/RN e iniciar uma transição desta igreja 
para se tornar uma igreja irmãos Menonitas. Aceitamos 
o desafio para morarmos em Natal com a finalidade de 
realizar esta transição e revitalização, para que durante 
esta missão pudéssemos plantar novas igrejas e então 
formar, a tão sonhada, regional nordeste. 
Desafio aceito, mudança feita. Começamos então o 
processo de conhecer e sermos conhecidos. Ao 
chegarmos deparamos com um povo amoroso e 
acolhedor. Cientes que a transculturação seria 
relevante para conhecermos este povo acolhedor. Uma 
vida cultural muito diferente da cultura sulistas. Os 
dialetos e as gírias locais nos fascinaram. As comidas 
então, foram nos conquistando. Porém, ao começarmos 
os evangelismos nos deparamos com um alto índice de 
analfabetos, o que nos levou a buscar parceiros para 
esta importante missão deflagrada. Conseguimos 
firmar uma parceria com o Instituto Brasileiro de 
Educação e Meio Ambiente (IBRAEMA). Observamos 
que a palavra de Deus nos orienta que o povo perece 
por falta de conhecimento e que leva a falta de 
dignidade. Isso se tornou muito claro para nós. Hoje 
temos várias parcerias para alfabetização, inclusive 
com o SEAP/RN para alfabetização nos presídios do Rio 
Grande do Norte. Temos também dois núcleos de 
alfabetização através da IEIMA Natal/RN, sendo um na 
igreja local e outro na cidade de Bento Fernandes, 
distante 90km de Natal. Em Bento Fernandes iniciamos 
uma pequena congregação com estudo bíblico e 
atividades para mulheres e crianças.

Nos tornamos uma igreja missionária, e começamos 
um grupo de estudo bíblico em Campina Grande/PB. 
Tudo começou quando Deus orientou uma irmã que 
estava conosco aqui na igreja em Natal, para retornar 
para sua cidade e ali começarmos um pequeno grupo. 
Hoje com estes projetos em andamento, agradecemos 
ao Deus todo Poderoso pela oportunidade de sermos 
este povo abençoado. Porém, precisamos de parceiros 
que possam sonhar e se comprometer com esta obra 
missionária tão promissora. São muitas cidades e 
vilarejos que ainda não visitamos e que precisam ser 
alcançados com o evangelho da salvação.

ACESSE: AMCOBIM. COM
@AMCOBIM
NOSSA AGÊNCIA MISSIONÁRIA

Para que Deus continue nos dando forças e ousadia para realizarmos a sua obra aqui nessa cidade. O nosso 
desejo é que o Senhor continue abençoando a vida de todos aqueles que fazem parte dessa agência missionária, 
que é tão importante no serviço referente a propagação das boas novas do Reino de Deus. Fiquem todos na santa 
paz do Senhor Jesus Cristo!

Casal pastoral

Casal pastoral

Escola de alfabetização

Escola de alfabetização
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ESLA

Somos Pr. Marcelo Pires da Luz e Pra. Andréa Almeida 
da Luz, e estamos aqui neste campo à três anos e 4 
meses, viemos com a família composta pelos filhos 
Pedro Octávio e Luís Augusto, ambos músicos e 
ministros de louvor, os quais nos ajudam muito. 
Passamos um período muito difícil desde abril de 2020 
devido Pandemia, e até o momento a igreja sofre muito 
as consequências de decretos municipais, mas temos 
atuado de forma inteligente e alegre, não olhamos para 
os obstáculos, olhamos para Jesus, e o Senhor tem nos 
dado muitas estratégias para esses dias difíceis. 
Muitas formas de agregar as pessoas não crentes, e a 
comunidade de forma geral. Literalmente em tempos 
de distanciamento entendemos que "somos igreja" e 
precisamos manifestar o que carregamos.
Vou dar alguns exemplos de como temos atuado 
nesses dias, CULTOS: Os nossos cultos estão com 
horários diferenciados pelo decreto municipal, 
atuamos nas quartas às 19h e nos domingos às 18:30h. 
Atuamos por inscrições pré-agendadas por aplicativo 
onde as pessoas se inscrevem e chegamos ao limite 
máximo de 30 pessoas. PROGRAMAÇÕES: Tivemos uma 
ideia de fazermos a venda de hambúrgueres e pizzas 
para ajudar nos nossos pagamentos e despesas da 
igreja, aluguel, luz, água etc. então surgiu o projeto: MC 
CHURCH - São hambúrgueres como MC Donald's, as 
pessoas pagam e levam, mas fazemos delivery 
também. Estamos na 6° edição já. PIZZA CHURCH - 
Assim como tem o Pizza Hut, criamos esse sistema de 
delivery pague e leve também, pizzas prontas mas não 
assadas, pré-prontas e as pessoas aquecem 5 minutos 
em casa, um sucesso aqui. Vendemos 120 pizzas mês 
passado. 

O barato disso tudo, é que temos envolvido a 
comunidade, muitos não cristãos têm participado, 
comprado, e por isso vindo a igreja também. 
Consideramos oportunidades maravilhosas em tempos 
como esses. Demais atividades e encontros ou 
seminários estão ainda proibidos aqui na Cidade. A 
nossa cidade é pequena, 14 mil habitantes, uma cidade 
muito idólatra, há muita feitiçaria aqui, espiritismo em 
alta, uma cidade de muitos caminhoneiros, por isso 
também há muita prostituição, inclusive de menores, 
infelizmente é uma cidade de muitos suicídios. Mas 
estamos aqui proclamando um novo tempo, um novo 
ciclo de vida e de bênçãos para esse lugar.

Muitas pessoas nesses anos têm sido alcançadas por 
Cristo, realizamos casamentos, batismos, temos uma 
escola ministerial chamada Eagle Eyes (olhos águia), 
uma escola de treinamento de líderes o qual o Senhor 
me deu ainda em Farroupilha no ano de 2013. 
Desenvolvi todo o material e aplicamos durante 9 
meses de treinamento, tendo a formatura e entrega de 
certificados no final. "No momento não estamos tendo 
devido Pandemia."
Atuamos de maneira forte no louvor e adoração, tendo 
tempo de qualidade para isso, assim como a primazia 
da Palavra. Procuramos atingir não só Antônio Prado, 
mas também as cidades vizinhas da nossa região 
levando o amor de Jesus Cristo a todos quantos 
receberem. Este é um breve relato, teríamos ainda 
muitas coisas a falar e escrever, mas creio que passo 
aqui uma ideia do que estamos vivendo nesses dias. 
Amém!

*Diante deste momento difícil, toda ajuda financeira é 
bem-vinda. Todo investimento é direcionado a 
manutenção e crescimento da igreja. Nossos aluguéis 
são muito caros e sofreram aumento. 
*Pretendemos iniciar um projeto social em parceria 
com uma academia na ressocialização e saúde física 
em adolescentes e crianças deste município. Além de 
proporcionar um crescimento de valores entramos 
com a espiritualidade junto trazendo um melhor 
alinhamento físico e espiritual nessas pessoas. 
Então toda ajuda é bem-vinda para também ajudar na 
compra de máscaras, álcool gel, equipamentos, luvas, 
etc. 

É uma escola que tem como foco o treinamento de 
pessoas já vocacionadas ao ministério, e precisam 
desenvolver suas habilidades pessoais e dons de modo 
a alcançar ao máximo o potencial que Deus lhes deu. 
Nossos alunos, por meio de pessoas já ativas no 
ministério, são discipulados a partir de suas 
características pessoais como dons, vocações e 
talentos.  Nossa instrução ministerial é baseada 
sempre na Bíblia.
Prepara especificamente para o chamado do obreiro em 
treinamento, tendo como enfoque principal seus traços 
de personalidades ministeriais, dons e talentos. 
 Os discipulados têm como fundamento os atributos de 
Cristo. Portanto, é desenvolvido como ponto de apoio na 
conduta, caráter e inteligência emocional, cuidando do 
ser como um todo.  
A ESLA é para todo aquele que já está no ministério ou 
entende que tem uma vocação para trabalhar no âmbito 
missionário ou eclesiástico.
A Escola ESLA tem como visão: Desenvolver líderes 
apostólicos trabalhando nas três áreas do ministro: 
Dons, ministério e personalidade. 
E por conta disso a ESLA traz a nossas igrejas um 
grande benefício, pois geramos líderes focados nos 
pilares e princípios anabatistas. Geramos líderes para 
nossa convenção, mas que também tem uma visão de 
expansão e reconciliação.
Ajudamos também líderes que já estão no ministério a 
ressignificar sua visão para um novo crescimento. E em 
tudo isso desenvolvemos em nossos alunos uma visão 
de discipulado baseado na bíblia e no caráter de Cristo.

Família pastoral

(Casal de Alunos vindos do Panamá)
Modelo Barnabé:
Usamos como base a experiência de Paulo e Barnabé, 
quando Deus entrega Paulo nas mãos de seu tutor a fim de 
prepará-lo ao ministério, que tinha sido vocacionado, além 
de, introduzir Paulo no seio da Igreja Primitiva. Neste 
programa de três meses objetivamos: 
1° mês – Levar o aluno a aprender sobre si mesmo. Perfil de 
personalidade, dons manifestos e latentes, além da área do 
ministério que foi chamado.
2° mês – O aluno receberá ferramentas de aprendizado 
teóricos e será acompanhado em um coaching pessoal e 
ministerial.
3° mês- O aluno será levado a interpretar suas experiências 
de imersão com a equipe multidisciplinar, e escreverá um 
projeto ministerial a fim de servir como referência para 
igreja pela qual foi enviado, ou igreja e ministério que irá 
servir. 
Programa Timóteo – Este programa tem duração de seis 
meses, onde se trabalha as áreas ministeriais. Porém, ao 
final do primeiro trimestre enviamos o aluno para um estágio 
supervisionado, e ajudamos ele a criar um projeto ministerial 
para servir em sua comunidade de fé e ou outro campo 
ministerial. 
Nesse programa, queremos seguir o exemplo de Paulo, como 
mentor e pastor de seu discípulo Timóteo. Neste programa de 
seis meses objetivamos:
1° mês – Levar o aluno a aprender sobre si mesmo. Perfil de 
personalidade, dons manifestos e latentes e a área de 
ministério que foi chamado. Teste de perfil ministerial 
dinâmico entre outras ferramentas estarão disponíveis ao 
aluno dependendo de sua necessidade.
2° e 3° mês – O aluno receberá ferramentas de aprendizado 
teóricos e será acompanhado em um coaching pessoal e 
ministerial durante todo o programa.
4° e 5° mês- O aluno será levado a um estágio prático em 
uma igreja local, atuando de acordo com sua área de dons e 
ministério, e será supervisionado pelo pastor local e por seu 
coordenador de curso.
5° mês- O aluno começa a escrever um projeto junto com a 
equipe multidisciplinar, com intuito de atuar em sua igreja ou 
ministério de destino dentro da área de dons e chamado. 
6° mês – O aluno irá desenvolver um projeto juntamente com 
uma equipe multidisciplinar, alinhado a regional e pastor ou 
líder que sejam responsáveis pelo local. Este projeto será 
desenvolvido em prol da comunidade e da igreja, caso seja 
necessário, poderá ser feito o licenciamento ou ordenação do 
aluno, para que o aluno possa desenvolver melhor o projeto.

PARA MELHOR ATENDER 
NOSSAS DEMANDAS CRIAMOS
Modelo Barnabé, no qual o obreiro é enviado e treinado 
durante 3 meses intensivos para voltar a sua igreja com 
ferramentas afim de ajudar o desenvolvimento da igreja 
local.
Modelo Timóteo, tem duração de 6 meses, e trabalha 
também as três áreas do ministro, porém, ao final do 
primeiro trimestre enviamos o aluno para um estágio 
supervisionado e o ajudamos a criar um novo projeto 
para sua comunidade de fé.
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Esses projetos são pastoreados pelos pastores Ubiratan e 
Selvira Ávila e pelos pastores Guilherme e Fabiane Ávila, que 
tem 3 filhos. Naturais de Brasília, vieram a primeira vez para 
o Rio Grande do Sul em 1995, atendendo ao chamado que Deus 
tinha colocado em seus corações. Inauguraram a primeira 
igreja em Carlos Barbosa em 1996 e assim foram se abrindo 
mais oportunidades para implantação de igrejas, mas em 
2005 voltaram para Brasília, e ali ficaram até 2018 quando 
receberam o convite de voltar para o Rio Grande do Sul. Então 
no final de 2018 eles retornaram e tiveram à oportunidade de 
conhecer os irmãos menonitas e a cobim, e receberam o 
convite de implantação de igrejas irmãos menonitas na serra 
gaúcha.
Iniciaram-se os trabalhos com células de grupos pequenos e 
quando havia um número grande de pessoas, decidiram inau-
gurar a primeira igreja em Carlos Barbosa, depois também 
tiveram a oportunidade de trabalhar com células na cidade de 
Garibaldi, com o objetivo de ganhar também as famílias e 
amigos daquelas pessoas. Em fevereiro de 2020 inauguraram 
a igreja em Garibaldi, mas logo veio a pandemia e as igrejas 
tiveram que fechar as portas, e então os pastores começaram 
a trabalhar com lives na internet. Muitos membros são do 
grupo de risco e há poucos jovens na igreja então pelas lives 
todos podiam acompanhar os cultos e receber a palavra de 
Deus em suas casas, com os passar do tempo foram feitas 
escalas para os membros participarem dos cultos presen-
ciais, no entanto alguns membros ficaram até 1 ano sem 
poderem participar de cultos presenciais por serem do grupo 
de risco e as lives continuaram sendo feitas. Também havia 
um grupo de mulheres que eram proibidas de irem na igreja 
pelos seus maridos e com as lives sendo feitas, muitas podem 
acompanhar os cultos em casa.

As pessoas na cidade começaram a reconhecer os 
pastores na rua e nas lojas, porque em algum 
momento as lives chegaram até elas. E em agosto de 
2020 enquanto a pandemia abria e fechava os 
estabelecimentos e eles continuavam a fazer as lives 
dos cultos, uma senhora que era benzedeira 
começou a participar assistindo as lives, ela tinha um 
centro de atendimento onde havia curandeiros, 
espiritas, católicos e ela queria que os pastores 
fossem até lá atender as pessoas também pois o 
pastor que fazia isso tinha saído dali, então eles 
aceitaram a proposta e começaram a atender as 
pessoas lá para aconselhamentos, com isso quase 
70% dessas pessoas hoje estão na igreja e muitos já 
foram batizados, hoje ainda atendem lá uma vez por 
mês buscando ganhar mais pessoas que estão 
perdidas buscando por algo que as preencha de 
verdade.

Olá! Sou Micheli Peters membra da IEIM 
de Bagé RS, atuo na Coordenação da 
Escola de Missões Metanóia. Conte 
comigo!

Um dos objetivos das igrejas de Carlos Barbosa e de 
Garibaldi é conseguir ganhar os jovens de lá para 
Cristo, pois há muito mais pessoas de idade na igreja 
e os jovens ainda não estão participando. Como igreja 
também querem estabelecer lideranças bem firma-
das, fazer mais eventos, encurtar cada vez mais a 
distância da liderança Cobim para terem mais conta-
to.

Batismo 

Casal pastoral

Família pastoral

O objetivo do projeto é formar o caráter cristão, ajudá-los a 
compreenderem a si próprios e a outros, desenvolver e aprimorar 
os dons, viver na prática os ministérios de uma igreja, proporcionar 
um envolvimento em várias áreas do ministério, ampliar os 
horizontes e pontos de vista, corrigir esteriótipos e equívocos sobre 
outras igrejas e povos, fortalecer os vínculos da comunhão cristã, 
equipar jovens adultos para o serviço nas suas comunidades de 
origem.

Jovens cristãos solteiros, maiores de 18 anos com no mínimo um 
ano de batismos e fé cristã. Que não tenham pendências com as 
Forças Armadas, e estejam totalmente livres e dispostos a 
mergulhar em uma experiência missional de relacionamento 
profundo com Deus durante um ano de suas vidas. É necessário que 
tenham o aval de seus pastores/líderes, que por sua vez, também se 
comprometem a sustenta-los em oração e com parte dos custos do 
programa. 

Palavras de nossa projetista

DIP é uma Escola Missionária, que funciona com treinamento e 
intercâmbio a médio prazo. Neste contexto, os alunos desfrutam de 
experiências ministeriais em outras cidades e países. A escola tem 
forjado em inúmeros jovens uma mente missional, trazendo 
a consciência da missão de Deus em todos os ambitos da sociedade.

A experiência que estou tendo no DIP está sendo 
incrível, estou vivendo coisas que nunca tinha 
imaginado, poder me dedicar um ano pra missões, 
estudar, conhecer novos lugares e pessoas e 
compartilhar o evangelho tem sido uma experiência e 
tanto. Além disso o projeto está  ajudando a me 
encontrar no ministério e qual papel Deus quer pra mim 
nos próximos anos.
Kezia Schweigert 

(Trabalho com crianças em comunidade Haitiana)

(Culto na Igreja San Juan)

(Mensagem no culto em San Juan)

(Treinamento de lideres na República Dominicana)
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Missão Amazonas/ Rio Juruá 

Pr. Oscar e Mariles 

Somos os Pastores Rudiclei e Joelma Meyer, casados a 
22 anos, temos dois filhos sendo o primogênito com 20 
anos e uma filha com 15 anos. 
Atualmente estamos implantando uma igreja na cidade 
de Porto União/SC com objetivo de ampliar a 
microrregional de União da Vitória com mais igrejas 
irmãos Menonitas. Estamos na cidade desde o ano de 
2014 desenvolvendo o “ide” do Senhor trabalhando com 
células, ministérios de música, dança, teatros, 
ministério para crianças, ações sociais, capelania, 
cursos para casais e outras atividades com objetivo de 
ganhar, consolidar, discipular e enviar vidas para o 
Reino de Cristo.
Tem sido um grande desafio este trabalho pois ainda 
não temos um espaço nosso (templo), fazendo-se 
necessário o custo de planejamento ser muito alto.
Necessidades:
Manter o campo missionário Porto/União da Vitória em 
pleno funcionamento, oportunizando pessoas sem 
perspectivas de vida ao retorno de sua identidade em 
Cristo. Para isso se faz necessário investir em líderes 
capacitados e com disponibilidade de trabalho diário, 
fazendo assim a necessidade de recursos financeiros 
para mantê-los.

Somos a Família Oliveira, eu sou o missionário Oscar, 
minha esposa é Mariles, e temos três filhos, somos 
missionários da MEAP – Missão Evangélica de 
Assistência aos Pescadores e Ribeirinhos, e da 
AMCOBIM- Agência Missionária Cobim. 
Atualmente estamos iniciando um novo PROJETO 
PIONEIRO para alcançar o Rio Juruá, um dos rios da 
região amazônica menos alcançado pelo evangelho. 
São 795 comunidades sem nenhuma ou com pouca 
presença evangélica assistida. 
Nosso objetivo é concluir a construção de dois barcos 
casa para nossos Missionários que atuarão no Rio 
Juruá. Com estes barcos, vamos subir e descer o rio 
Juruá e teremos a estrutura necessária para passar 
mais tempo nas comunidades, trazendo projetos que 
gerem sustentabilidade como corte e costura, poços 
artesianos, iniciando frentes missionárias, plantando 
bases em locais estratégicos, recrutando 
missionários, oportunizando viagens missionárias 
para estagiários em missões, pequenas equipes, 
casais e famílias que desejarem viver uma experiência 
em um trabalho missionário. Deus tem levantado 
mantenedores, pessoas de visão e coração 
missionário e os barcos estão sendo construídos de 
vento em popa. Gostaríamos de envolver mais gente e 
igrejas para que não se torne pesado para ninguém. 
Para isso precisamos de sua ajuda para concluirmos 
estes barcos mensageiros. 

O projeto tem como objetivo levar a palavra de Deus as 
comunidades que vivem nas margens do Juruá, e Purus. Essas 
comunidades são de Ribeirinhos- Povos que tiveram origem dos 
sertanejos oriundos do nordeste do Brasil, com a junção de 
indígenas locais. Hoje nessas localidades não existe a presença 
de igrejas evangélicas ou pontos de pregação. Nosso objetivo é 
levar o evangelho a esses povos não alcançados. 

Será levado equipes de pessoas das igrejas de nossa 
convenção, para terem uma experiência missionária nesses 
locais. Uma das estratégias centrais, é manter um missionário 
que abra novas frentes e que treine novos líderes locais. Por 
conta disso queremos desenvolver uma base em Ipixuna, 
localizada no Rio Juruá. Você que está lendo esse texto pode 
participar desse projeto indo também nessa equipe para 
conhecer e estar nessa missão. Também pode participar 
doando para ajudar nesse projeto.

- Para Deus manter-nos animados e motivados a ganhar o 
maior número de vidas possíveis.
- Pelas famílias do projeto Porto/União da Vitória e por 
todos os mantenedores dos projetos missionários locais, 
regional e nacional.
- Por um espaço, um barracão, uma infraestrutura para 
que possamos realizar os nossos projetos sociais em um 
local próprio sem depender de outro espaço ou de locação 
mensal.

Casal pastoral

Encontro em União da Vitória

Família missionária 
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Missão Amazonas/ Rio Negro 

Pr. Francisco e Sandra 
Olá meus amados irmãos em Cristo graça e paz a todos. 
Escrevo aqui como começou o projeto missão Rio Negro, e 
como ele funciona. Esse trabalho missionário 
anteriormente era realizado por um irmão que já fazia 
missão nas comunidades do Rio Negro/Amazonas, no 
entanto ele assumiu um outro campo missionário, e as 
missões ficaram paradas por um tempo, porque não havia 
ninguém disponível para fazer a obra do Senhor nas 
comunidades do Rio Negro. Eu Francisco Joaquim da Luz, 
vou falar um pouco da minha trajetória, de como nasceu o 
desejo no meu coração para realizar as missões pelas 
comunidades do Rio Negro. Antes de iniciar as missões de 
evangelismo nas comunidades, eu trabalhava como 
pedreiro, e a igreja sempre lançava convites aos irmãos 
para participarem das viagens, entretanto por motivos de 
trabalho eu nunca tinha como ir, contudo, eu sentia um 
enorme desejo de participar das viagens.

O projeto tem como objetivo levar a Palavra de Deus a 
comunidades que vivem as margens do Rio Negro e de 
algumas afluentes, sendo que dessas comunidades são de 
Ribeirinhos- Povos que tiveram origem dos sertanejos 
oriundos do nordeste do Brasil. Que foram atraídos para 
essa região por grandes indústrias que descobriram a 
borracha extraída das seringueiras, na época conhecida 
como "ciclo da borracha”.  Será levado equipes de pessoas das igrejas de nossa 

convenção, para terem uma experiência missionária nesses 
locais. Uma das estratégias centrais, é manter um missionário 
que abra novas frentes e que treine novos líderes locais. Por 
conta disso queremos desenvolver uma base em Ipixuna, 
localizada no Rio Juruá. Você que está lendo esse texto pode 
participar desse projeto indo também nessa equipe para 
conhecer e estar nessa missão. Também pode participar 
doando para ajudar nesse projeto.

Atualmente temos também um grupo que se reúne as 
quartas feiras a noite de forma hibrida, online e presencial, 
tem sido benção também. Temos investido em visitas nas 
casas, e também investido financeiramente na vida de 
pessoas necessitadas.
E em tudo isso podemos dar Toda HONRA e GLÓRIA a DEUS 
que tem suprido todas as nossas necessidades, e nos 
guardado.
   

Que Deus continue dando ferramentas para os irmãos 
trabalharem na obra e conseguirem levar as boas 
novas de Cristo as pessoas dessa cidade. 

Alunos da escola Zoe no prático de 2021/Jan 

Graça e Paz, eu sou Dennis Kroeker formado em Teologia 
na faculdade Fidelis, casado com a Damaris Harder 
Kroeker formada em Pedagogia pela UFPR, e temos 2 
filhos a Aline e o André. Moramos em Ibirama SC -Rua 
Vitor Meireles 183- centro Ibirama SC, Eu além de 
missionário trabalho como jardineiro e pintor, para 
levantar o nosso sustento, e a Damaris cuida dos filhos e 
ajuda no ministério.
O projeto de plantação de Igreja aqui em Ibirama nasceu 
após um longo período de oração, quando então de forma 
bem clara Deus me falou para vir para Ibirama SC. Então 
nos mudamos para Ibirama, e inicialmente estávamos 
participando na Igreja Irmãos Menonitas de Presidente 
Getúlio, que é uma cidade vizinha, e trabalhando aqui em 
Ibirama e Presidente Getúlio como jardineiro e pintor, que 
é a nossa fonte de renda. Os membros da igreja de 
Presidente Getúlio têm nos ajudado bastante indicando os 
serviços de jardinagem e pintura, o que tem permitido 
entrarmos em casas e pregar o evangelho, oramos com 
pessoas que não frequentam igreja alguma, e hoje 
estamos colhendo frutos através disso.
Outro trabalho que temos desenvolvido também é o projeto 
com as crianças chamado sábado kids, que esteve parado 
por um bom período por causa da pandemia. Mas estamos 
retomando e tem sido benção levar o evangelho para esses 
pequenos e ver eles entregando a vida a Jesus. Também 
temos realizado projetos de curto prazo junto com o 
projeto ZOE, o que tem sido benção, e que também tem 
aberto portas para entrarmos com o evangelho. Este ano 
atendemos famílias de pessoas atingidas pela enxurrada 
no final do ano passado. Fizemos uma tarde com as 
crianças e evangelismo de rua.

Família Missionária

Célula em Porto Alegre

Família pastoral

Em 2013 surgiu o projeto Missão Rio Negro Amazonas, e a 
única comunidade assistida pelo projeto era a comunidade 
do Bacaba, por causa dos poucos recursos que tínhamos 
na época, e com o passar dos meses começamos a nos 
planejar melhor, e começamos a evangelizar uma outra 
comunidade indígena do Rio Negro chamada Mirutuba. E no 
Mirutuba com a parceria dos irmãos menonitas 
construímos uma escola na comunidade, porque na 
comunidade não havia escola, atualmente são 5 (cinco) 
comunidades que o Projeto Missão Rio Negro da 
assistência. O Projeto Missão do Rio tem por objetivo 
principal levar a palavra de Deus aos povos ribeirinhos, 
quando estamos na comunidade fazemos cultos, Escola 
Bíblica, gincanas com as crianças e entre outras 
atividades, também são realizados discipulados com os 
irmãos. Conforme os recursos também abençoamos as 
comunidades com sextas básicas, ação social como corte 
de cabelo, manicure, dentista entre outras. Os nomes das 
comunidades são: Bacaba, Mirutuba, São Cristóvão, 
Corodiqui e Caioé. 
Com a graça e benção de Deus o Projeto Missão Rio Negro 
está progredindo, e a palavra de Deus está ecoando nas 
comunidades do Rio Negro, almas tem se rendido aos pés 
do Senhor, e a finalidade do Projeto é ganhar almas pra 
Jesus. No mais meus amados irmãos, um grande abraço e 
a graça de Deus estejam convosco, venham conhecer o 
Projeto:  Missão Rio Negro/ AM.

Em 2012, eu fiquei doente de hérnia de disco lombar, assim 
não podendo mais trabalhar como pedreiro, deixei a minha 
profissão por questões de saúde. Durante esse período foi 
muito difícil porque passei por lutas financeiras, mas os 
irmãos da igreja estavam sempre presentes me dando 
suporte. A igreja possuía um pequeno barquinho de 
missões que se chamava Apostolo Paulo, e passei a ser 
responsável em zelar pelo barquinho, foi a partir daí que 
comecei a realizar as primeiras viagens missionárias com 
minha esposa (Sandra Farias) e mais um casal de irmãos 
(Bartolomeu Coelho e Conceição Coelho). Depois de um 
tempo passei a zelar pelo novo Barco da Igreja que tem por 
nome Pro Amazonas, no qual passamos a realizar viagens 
com mais frequência e o trabalho nas comunidades foi me 
chamando a atenção. Olhar os povos ribeirinhos com 
pouco recursos vivendo do que a natureza lhes propõe, da 
caça, da pesca e agricultura, me deixou ainda mais 
entusiasmado em pregar o evangelho de Cristo. Todas as 
vezes que viajo, sempre eu trago comigo muitas 
experiências, contemplar a beleza de Deus por meio do Rio 
Negro é muito gratificante para mim, o contato com a 
natureza e com as pessoas das comunidades é muito 
satisfatório.

Realizamos viagens de curto prazo com pessoas que 
gostam de pescar e querem servir a Deus e ter uma 
experiência missionária. O projeto tem crescido e esse 
ano faremos a primeira viagem com um grupo misto de 
homens e mulheres (casais) que querem conhecer e 
participarem dessa missão. Auxiliamos em diversas 
comunidades com hortas comunitárias, construção civil, 
melhorias em instalações elétricas, pinturas de casas e 
outras oficinas, junto a isso temos paradas estratégicas 
para fazer cultos, discipulados e diversas escolas 
bíblicas.

@amcobim
www.amcobim.com

Segundo dados de nossa agência, a média de investimento em
Missões por pessoa foi de menos de R� 1,00 em 2019. investe- se
menos em missões que em chiclete.
  

O valor arrecado será enviado para nossas escolas de missões
Zoe e Metanoia. Por isso convidamos todos os membros de nossas
Igrejas a participarem conosco.
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Escolas de missões 
As escolas são um projeto missionário de curto prazo, 
realizado pelo menos uma vez ao ano, geralmente no 
período de férias, verão (janeiro, fevereiro e/ou outros). A 
duração do projeto pode variar entre dias, semanas ou 
meses, dependendo do local e atividades programadas, é 
vinculado a Agência Missionária da COBIM que trabalha em 
diversas frentes: desenvolvendo capacitação, apoiando 
obreiros, no planejamento de novas missões, criando e 
investindo em projetos missionários como escolas de 
treinamento, intercâmbios etc. – dentro e fora do Brasil.
Atualmente a AMCOBIM, conta com duas escolas de curto 
prazo em plena atividade no Brasil, ZOE e METANÒIA. 

Coordenação do Metanóia: Michéli Miéres Pina Peters, 
casada com Rodrigo Boschmann Peters, mãe de Micael e 
Eliezer Pina Peters, atualmente membra ativa da IEIM de 
Bagé RS, também auxilia a igreja no ministério da Música. 
Missão, visão e valores dos projetos:
Missão: Formar Agentes de Transformação através de 
relacionamentos saudáveis e amor ao próximo!
Visão: Inspirar, motivar e Mobilizar pessoas a ser e fazer a 
diferença na sociedade!
Valores: Compromisso/Respeito/ Excelência 

A palavra ZOE tem sua origem no Grego (João 10.10) “O 
ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; Eu vim 
para que tenham vida e a tenham em abundância”. Esta 
palavra foi usada para explicar o tipo de vida que cada 
cristão recebe quando nasce de novo. (I João 5.11-12) “E o 
testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta 
vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem 
não tem o Filho de Deus não tem a vida. ”  A palavra ZOE, 
significa a vida completa e absoluta que pertence a Deus, a 
vida real e genuína, a vida ativa e vigorosa, não só neste 
mundo e para este tempo, mas por toda a eternidade, a 
própria vida de Deus oferecida a nós.
Coordenação do ZOE: Muniz Rosa Cardoso Junior, casado 
com Juliana Ap. Pereira dos Santos Cardoso, pai de Gabriel, 
Victor Mateus e Caio Lucas, Pastor em Araucária PR.  
A palavra METÁNOIA também tem sua origem do Grego, 
METANOEIN que é uma junção de duas palavras metá 
significa depois, e vouç, que significa pensamento, sendo 
assim a interpretação literal seria semelhante a (mudar o 
próprio pensamento).
Mateus: 3.11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base da 
METANOIA (mudança de mente); mas aquele que vem após 
mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de 
levar-lhe as alparcas; ele vos batizará no Espírito Santo, e 
em fogo. ... eu não vim chamar justos, mas pecadores, à 
METANOIA (mudança de mente).

Os pastores locais são Pr. José Marcos de Siqueira e a 
Pra Silvana Rosa da Silva Siqueira e famílias líderes 
como responsáveis pela Igreja local. Toledo era um 
grupo de pessoas que estavam se reunindo em uma 
garagem onde tinham o desejo de se tornar uma 
congregação e futuramente uma Igreja. Neste grupo já 
estava sendo formado uma liderança para futuramente 
chegar ao êxito que desejava, tendo já algumas 
pessoas com dons de música e canto usando seus 
próprios instrumentos musicais e também dois 
pastores Bacharel em Teologia, precisávamos de um 
local que desse a mínima estrutura para se cultuar pois 
ainda não tínhamos, e ainda não temos condição como 
igreja local de pagar aluguel do templo, moradia e 
salário pastoral. Desta forma as entradas recolhidas 
nas reuniões ficavam como sustento pastoral e alguma 
necessidade de ajuda no local onde se realizavam os 
cultos.
Nesta caminhada houve uma parceria com a COBIM 
através da vida do Pr. Paul e Pr. Emerson em visita 
nesta época, também a visita do Pr. Eliseu de Foz do 
Iguaçu para acertar os tramites de uma nova jornada. 
Ficando em processo de filiação, mas já sendo 
ajudados pela Agência Missionária no aluguel do 
Templo e casa pastoral. A estratégia para alcançar 
pessoas para Cristo na cidade de Toledo está sendo 
trabalhada com um plano de ação anual para 
fundamentar uma igreja autônoma, trabalhando nas 
áreas de visitação a pessoas, trabalho em pequenos 
grupos (células) mulheres e homens, jejum, 
campanhas de orações coletivas e individuais, cultos 
aos domingos as 19:00 horas, as quartas as 19:00, 
reunião de oração as sextas 20:00 horas focando 
sempre a maturidade espiritual do campo missionário, 
ou seja a futura igreja e seu crescimento tanto pessoal 
como coletivo. Temos hoje de 15 a 20 pessoas entre 
arrolados e ainda não arrolados em livro de membro 
permanente. 

Como é um trabalho inicial temos visto em pouco tempo o 
fluir e o desenvolvimento do mesmo. Um fator que acho 
difícil é que alguns irmãos por serem caminhoneiros 
acabam não se envolvendo na obra e a congregação sente 
a falta deles nesse quesito. Como igreja entendemos que 
as famílias e os irmãos precisam trabalhar, desta forma os 
que ficam na congregação se doam em amor para que a 
obra caminhe. Iniciamos em uma garagem pequena e um 
terreno com duas casas. O trabalho era realizado nos 
fundos sem a possibilidade de visão e divulgação visual. 
Ouvimos de alguns que era difícil ir na casa em um culto 
pois o uso do banheiro tira a privacidade de quem mora e 
quem frequenta se sente constrangido. Alegavam que em 
um local de certa forma público as pessoas se sentem à 
vontade para entrar e buscar a Deus.
Hoje com a ajuda da COBIM nos mudamos para uma boa 
estrutura física e bem localizada no centro da cidade, 
assim a partir de agora temos tido boa visibilidade. As 
pessoas que tem se achegaram e as que tem se achegado 
tem se sentido acolhidas e cuidadas. Contribuem com 
amor, e na última campanha para as missões da COBIM 
elas ajudaram em peso segundo as suas posses. 

Casal missionário 

Casal Pastoral

Culto caseiro e semana de oração
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As Escolas de missões de curto prazo é uma ferramenta 
poderosa de mobilização e transformação de jovens e 
adultos para uma perspectiva mais missional. As escolas 
já acontecem á mais de 10 anos em algumas regiões do 
Brasil, e sempre se utilizam dos períodos de férias 
escolares dos jovens para oportunizar a eles, a investirem 
seu tempo e recurso em uma experiência inesquecível 
envolvendo-se com aquilo que pulsa no coração de 
Deus...”Missões”

As escolas, não buscam somente um ajuntamento de 
jovens, mas dar experiências de transformação e gerar 
uma identidade missionária em cada um dos participantes 
das escolas.  O ZOE e o METANOIA tem se tornado cada vez 
mais uma ferramenta de conexão da juventude à Missão 
de Deus.

OBJETIVOS

Quem pode participar das escolas:
* Cristãos nascidos de novo, membro ativo na 
igreja e com recomendação pastoral.
* Ser batizado.
* Ter paixão pelas almas perdidas.
* Ter no mínimo, 14 anos de idade para o ZOE e 16 
anos para o METANOIA
* Estar disposto(a) a se submeter aos projetos
* Estar disposto(a) a aprender e crescer como 
missionários.
Como é desenvolvido:
* Com líderes voluntários indicados pelas igrejas 
ou com recomendações pastorais, devidamente 
treinados e preparados.
* Através de parceria com igrejas e sociedade 
como um todo.
* Com a participação de cristãos, inclusive 
vocacionados e seminaristas.
Ministérios desenvolvidos:
* Evangelismo pessoal, com literatura, visuais, 
drama, reunião ao ar-livre, etc.
* Pregação da Palavra
* Treinamento de líderes e obreiros
* Música e Arte.
* Escola Bíblica de Férias (Ministério Infantil)
* Discipulado: visando plantação de igrejas
* Projetos Sociais
* E outros
Custos:
As escolas de missões não visam lucro, as despesas 
das escolas são: alimentação, alojamento/estadia, 
material, camiseta e despesas com viagens e 
deslocamentos. 
Contatos:
Coordenador das escolas de Curto e médio Prazo da 
AMCOBIM Muniz R C Junior 
Fone: (41) 99603 8320

Casal pastoral

O objetivo do projeto é formar o caráter cristão, ajudá-los a 
compreenderem a si próprios e a outros, desenvolver e aprimorar 
os dons, viver na prática os ministérios de uma igreja, proporcionar 
um envolvimento em várias áreas do ministério, ampliar os 
horizontes e pontos de vista, corrigir esteriótipos e equívocos sobre 
outras igrejas e povos, fortalecer os vínculos da comunhão cristã, 
equipar jovens adultos para o serviço nas suas comunidades de 
origem.

Jovens cristãos solteiros, maiores de 18 anos com no mínimo um 
ano de batismos e fé cristã. Que não tenham pendências com as 
Forças Armadas, e estejam totalmente livres e dispostos a 
mergulhar em uma experiência missional de relacionamento 
profundo com Deus durante um ano de suas vidas. É necessário que 
tenham o aval de seus pastores/líderes, que por sua vez, também se 
comprometem a sustenta-los em oração e com parte dos custos do 
programa. 

DIP é uma Escola Missionária, que funciona com treinamento e 
intercâmbio a médio prazo. Neste contexto, os alunos desfrutam de 
experiências ministeriais em outras cidades e países. A escola tem 
forjado em inúmeros jovens uma mente missional, trazendo 
a consciência da missão de Deus em todos os ambitos da sociedade.

A experiência que estou tendo no DIP está sendo 
incrível, estou vivendo coisas que nunca tinha 
imaginado, poder me dedicar um ano pra missões, 
estudar, conhecer novos lugares e pessoas e 
compartilhar o evangelho tem sido uma experiência e 
tanto. Além disso o projeto está  ajudando a me 
encontrar no ministério e qual papel Deus quer pra mim 
nos próximos anos.
Kezia Schweigert 

(Trabalho com crianças em comunidade Haitiana)

(Culto na Igreja San Juan)

(Mensagem no culto em San Juan)

(Treinamento de lideres na República Dominicana)
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Moçambique

ALVOS DO PROJETO

Em 2016 uma comitiva de líderes da COBIM esteve nos Estados 
Unidos para o congresso Mundial Menonita, que acontece a 
cada 6 anos, nessa ocasião o Pr Emerson participou de uma 
reunião com líderes de quase todos os países lusófonos 
(falam português), e nos foi entregue o desafio de liderar 
ações missionários nesses países, por sermos o maior país de 
língua portuguesa do mundo. Moçambique veio ser um de 
nossos parceiros missionários anos depois, exatamente em 
2019, quando um time de pastores e líderes da AMCOBIM foram 
realizar treinamento para 93 líderes de diversas igrejas na 
região de Mutarara, província de Sofala. Iniciamos uma nova 
família de igrejas Irmãos Menonitas em Moçambique, e 
atualmente enviamos recursos á nosso líder nacional Pastor 
Lino, para seguir com a construção de Igrejas e um centro de 
treinamento que pretendemos usar no próximo ano para 
capacitar os pastores e líderes dessa nação irmã. Também 
temos parceria com a Igreja Anglicana, que nos pediu ajuda 
para implantar lá uma Escola de treinamento missionário e 
discipulado. Orem por esse projeto, e saiba como você pode 
participar.

Moçambique possui como Capital:  Maputo.
Está dividido em 11 Províncias, 154 Distritos e 53 
Municípios
Religiões: Crenças tradicionais 49,9%, Cristianismo 
38,9% 
(Católicos 21,3%, protestantes 12,6%, outros 5%), 
islamismo 10,4%, outras 0,2%, sem religião e ateísmo 
0,6%.
Mas temos avançado. Somos hoje uma rede de 
aproximadamente 190 igrejas localizadas em 
Moçambique e Malawi.

Levantar uma família de missionários que se sinta 
chamada para servir em tempo integral ou parcial em 
Moçambique.
Capacitar treinadores do Brasil para servirem como 
professores de teologia prática ministerial em 
Moçambique. 
Construir um centro de treinamento teológico em 
Mutarara na divisa entre Moçambique e Malawi. 
Construir um centro de Convivência Social nessa 
região, para acolher as centenas de crianças órfãs 
que vivem lá, e para dar capacitação para jovens e 
adultos na área de agricultura e agropecuária.

É uma escola que tem como foco o treinamento de 
pessoas já vocacionadas ao ministério, e precisam 
desenvolver suas habilidades pessoais e dons de modo 
a alcançar ao máximo o potencial que Deus lhes deu. 
Nossos alunos, por meio de pessoas já ativas no 
ministério, são discipulados a partir de suas 
características pessoais como dons, vocações e 
talentos.  Nossa instrução ministerial é baseada 
sempre na Bíblia.
Prepara especificamente para o chamado do obreiro em 
treinamento, tendo como enfoque principal seus traços 
de personalidades ministeriais, dons e talentos. 
 Os discipulados têm como fundamento os atributos de 
Cristo. Portanto, é desenvolvido como ponto de apoio na 
conduta, caráter e inteligência emocional, cuidando do 
ser como um todo.  
A ESLA é para todo aquele que já está no ministério ou 
entende que tem uma vocação para trabalhar no âmbito 
missionário ou eclesiástico.
A Escola ESLA tem como visão: Desenvolver líderes 
apostólicos trabalhando nas três áreas do ministro: 
Dons, ministério e personalidade. 
E por conta disso a ESLA traz a nossas igrejas um 
grande benefício, pois geramos líderes focados nos 
pilares e princípios anabatistas. Geramos líderes para 
nossa convenção, mas que também tem uma visão de 
expansão e reconciliação.
Ajudamos também líderes que já estão no ministério a 
ressignificar sua visão para um novo crescimento. E em 
tudo isso desenvolvemos em nossos alunos uma visão 
de discipulado baseado na bíblia e no caráter de Cristo.

Família pastoral

(Casal de Alunos vindos do Panamá)

(Treinamento de capacitação de liderança pastoral)

(Treinamento de capacitação de liderança pastoral)

Modelo Barnabé:
Usamos como base a experiência de Paulo e Barnabé, 
quando Deus entrega Paulo nas mãos de seu tutor a fim de 
prepará-lo ao ministério, que tinha sido vocacionado, além 
de, introduzir Paulo no seio da Igreja Primitiva. Neste 
programa de três meses objetivamos: 
1° mês – Levar o aluno a aprender sobre si mesmo. Perfil de 
personalidade, dons manifestos e latentes, além da área do 
ministério que foi chamado.
2° mês – O aluno receberá ferramentas de aprendizado 
teóricos e será acompanhado em um coaching pessoal e 
ministerial.
3° mês- O aluno será levado a interpretar suas experiências 
de imersão com a equipe multidisciplinar, e escreverá um 
projeto ministerial a fim de servir como referência para 
igreja pela qual foi enviado, ou igreja e ministério que irá 
servir. 
Programa Timóteo – Este programa tem duração de seis 
meses, onde se trabalha as áreas ministeriais. Porém, ao 
final do primeiro trimestre enviamos o aluno para um estágio 
supervisionado, e ajudamos ele a criar um projeto ministerial 
para servir em sua comunidade de fé e ou outro campo 
ministerial. 
Nesse programa, queremos seguir o exemplo de Paulo, como 
mentor e pastor de seu discípulo Timóteo. Neste programa de 
seis meses objetivamos:
1° mês – Levar o aluno a aprender sobre si mesmo. Perfil de 
personalidade, dons manifestos e latentes e a área de 
ministério que foi chamado. Teste de perfil ministerial 
dinâmico entre outras ferramentas estarão disponíveis ao 
aluno dependendo de sua necessidade.
2° e 3° mês – O aluno receberá ferramentas de aprendizado 
teóricos e será acompanhado em um coaching pessoal e 
ministerial durante todo o programa.
4° e 5° mês- O aluno será levado a um estágio prático em 
uma igreja local, atuando de acordo com sua área de dons e 
ministério, e será supervisionado pelo pastor local e por seu 
coordenador de curso.
5° mês- O aluno começa a escrever um projeto junto com a 
equipe multidisciplinar, com intuito de atuar em sua igreja ou 
ministério de destino dentro da área de dons e chamado. 
6° mês – O aluno irá desenvolver um projeto juntamente com 
uma equipe multidisciplinar, alinhado a regional e pastor ou 
líder que sejam responsáveis pelo local. Este projeto será 
desenvolvido em prol da comunidade e da igreja, caso seja 
necessário, poderá ser feito o licenciamento ou ordenação do 
aluno, para que o aluno possa desenvolver melhor o projeto.

PARA MELHOR ATENDER 
NOSSAS DEMANDAS CRIAMOS
Modelo Barnabé, no qual o obreiro é enviado e treinado 
durante 3 meses intensivos para voltar a sua igreja com 
ferramentas afim de ajudar o desenvolvimento da igreja 
local.
Modelo Timóteo, tem duração de 6 meses, e trabalha 
também as três áreas do ministro, porém, ao final do 
primeiro trimestre enviamos o aluno para um estágio 
supervisionado e o ajudamos a criar um novo projeto 
para sua comunidade de fé.
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Angola/Madagascar

A AMCOBIM agora também está em Madagascar, 
glórias a Deus, através de membros de nossas igrejas 
em Moçambique, fomos desafiados a apoiar o trabalho 
de evangelização e desenvolvimento comunitário nessa 
famosa, porém sofrida ilha que fica no oceano Indico. 
Confira na próxima edição de nossa Revista mais 
informações sobre o projeto e os missionários que 
apoiamos lá.

Somos os pastores Leonardo e Lony Thieme – Sempre 
houve um sonho por parte da liderança nacional de 
plantarmos igrejas no nordeste brasileiro. Em 2016 
surgiu uma oportunidade de realizar este sonho, 
quando uma igreja localizada em Natal/RN resolveu se 
filiar a COBIM nacional, e esta oportunidade não foi 
negligenciada. Em fevereiro de 2017 fomos desafiados a 
vir para Natal/RN e iniciar uma transição desta igreja 
para se tornar uma igreja irmãos Menonitas. Aceitamos 
o desafio para morarmos em Natal com a finalidade de 
realizar esta transição e revitalização, para que durante 
esta missão pudéssemos plantar novas igrejas e então 
formar, a tão sonhada, regional nordeste. 
Desafio aceito, mudança feita. Começamos então o 
processo de conhecer e sermos conhecidos. Ao 
chegarmos deparamos com um povo amoroso e 
acolhedor. Cientes que a transculturação seria 
relevante para conhecermos este povo acolhedor. Uma 
vida cultural muito diferente da cultura sulistas. Os 
dialetos e as gírias locais nos fascinaram. As comidas 
então, foram nos conquistando. Porém, ao começarmos 
os evangelismos nos deparamos com um alto índice de 
analfabetos, o que nos levou a buscar parceiros para 
esta importante missão deflagrada. Conseguimos 
firmar uma parceria com o Instituto Brasileiro de 
Educação e Meio Ambiente (IBRAEMA). Observamos 
que a palavra de Deus nos orienta que o povo perece 
por falta de conhecimento e que leva a falta de 
dignidade. Isso se tornou muito claro para nós. Hoje 
temos várias parcerias para alfabetização, inclusive 
com o SEAP/RN para alfabetização nos presídios do Rio 
Grande do Norte. Temos também dois núcleos de 
alfabetização através da IEIMA Natal/RN, sendo um na 
igreja local e outro na cidade de Bento Fernandes, 
distante 90km de Natal. Em Bento Fernandes iniciamos 
uma pequena congregação com estudo bíblico e 
atividades para mulheres e crianças.

Nos tornamos uma igreja missionária, e começamos 
um grupo de estudo bíblico em Campina Grande/PB. 
Tudo começou quando Deus orientou uma irmã que 
estava conosco aqui na igreja em Natal, para retornar 
para sua cidade e ali começarmos um pequeno grupo. 
Hoje com estes projetos em andamento, agradecemos 
ao Deus todo Poderoso pela oportunidade de sermos 
este povo abençoado. Porém, precisamos de parceiros 
que possam sonhar e se comprometer com esta obra 
missionária tão promissora. São muitas cidades e 
vilarejos que ainda não visitamos e que precisam ser 
alcançados com o evangelho da salvação.

Casal pastoral

Escola de alfabetização

(Pastor Jean Claud batizando as moças em Huambo)

(Culto entre o povo Bara/Madagascar)

(Liderança do povo Bara, Reunião para evangelização)

Escola de alfabetização

Desde de 2014 os Irmãos Menonitas do Brasil desenvolvem 
ações de parceria e apoio a nossa família de Igrejas em 
Angola; inúmeras equipes foram enviadas do Rio Grande do 
Sul, e muito apoio já foi dispensado para que a IEIMA (Igreja 
Evangélica Irmãos Menonitas de Angola), cresça, supere suas 
crises internas e leve o evangelho do Senhor Jesus a toda 
essa nação. Queremos destacar uma pessoa que se conectou 
com esse povo de tal maneira que recebeu um nome africano, 
o que é de extrema raridade nessa cultura, estou falando do Pr 
Henrique Kasdorf, que depois de algumas viagens se 
identificou com aquele povo e recebeu o nome de Matono (que 
na língua local quer dizer “Graça”). No ano de 2018, um time de 
pastores e professores da AMCOBIM estiveram em Angola, 
mas dessa vez além de visitar e treinar pastores da IEIMA, 
também fomos para Huambo, onde tivemos o privilégio de 
treinar líderes de membros de uma nova Igreja que estava 
surgindo nessa província. A conexão foi tão boa, que seguimos 
mentoreando esses líderes que seguiram utilizando o material 
desenvolvido pelos Irmãos Menonitas do Brasil. Hoje esse 
grupo se tornou IM, e faz parte também da IEIMA, onde gozam 
de um bom relacionamento e seguem plantando igrejas e 
construindo templos no meio da savana africana. O papel de 
nossa Agência nesse momento é encorajar nossos irmãos 
angolanos, mobilizar recursos para ajuda financeira pontual, e 
participar dos treinamentos de líderes nesse país, em alguns 
momentos mobilizamos e enviamos ajuda financeira para 
projetos específicos, como fizemos ano passado, quando 
enviamos dinheiro para Huambo colocar telhado em três 
igrejas e financiamos a viagem do Líder da IEIMA nas 
províncias mais distantes como Cabinda. Convidamos vocês a 
seguirem conosco em oração por essa igreja em Angola, e se 
você se sente tocado(a) a fazer algo a mais, por favor entre em 
contato com nossos mobilizadores, não deixa a chama apagar, 
Deus quer te usar.
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Olá meus amados irmãos em Cristo graça e paz a todos. 
Escrevo aqui como começou o projeto missão Rio Negro, e 
como ele funciona. Esse trabalho missionário 
anteriormente era realizado por um irmão que já fazia 
missão nas comunidades do Rio Negro/Amazonas, no 
entanto ele assumiu um outro campo missionário, e as 
missões ficaram paradas por um tempo, porque não havia 
ninguém disponível para fazer a obra do Senhor nas 
comunidades do Rio Negro. Eu Francisco Joaquim da Luz, 
vou falar um pouco da minha trajetória, de como nasceu o 
desejo no meu coração para realizar as missões pelas 
comunidades do Rio Negro. Antes de iniciar as missões de 
evangelismo nas comunidades, eu trabalhava como 
pedreiro, e a igreja sempre lançava convites aos irmãos 
para participarem das viagens, entretanto por motivos de 
trabalho eu nunca tinha como ir, contudo, eu sentia um 
enorme desejo de participar das viagens.

O projeto tem como objetivo levar a Palavra de Deus a 
comunidades que vivem as margens do Rio Negro e de 
algumas afluentes, sendo que dessas comunidades são de 
Ribeirinhos- Povos que tiveram origem dos sertanejos 
oriundos do nordeste do Brasil. Que foram atraídos para 
essa região por grandes indústrias que descobriram a 
borracha extraída das seringueiras, na época conhecida 
como "ciclo da borracha”.  

Como você pode ajudar: 
Orando pela restauração de membros da CCIP e a conversão de 
mais pessoas. 
Orando e contribuindo para a implantação da Escola Náutica 
Ilha das Peças, tanto com sua capacitação pessoal e 
profissional, bem como também financeiramente. 
Visitando o projeto para missões de curto prazo, através de 
ações sociais, treinamentos e evangelismo por amizade. 
Que Deus possa transformar este paraíso natural em um lugar 
onde pessoas possam encontrar o Caminho para o paraíso 
eterno! 

Será levado equipes de pessoas das igrejas de nossa 
convenção, para terem uma experiência missionária nesses 
locais. Uma das estratégias centrais, é manter um missionário 
que abra novas frentes e que treine novos líderes locais. Por 
conta disso queremos desenvolver uma base em Ipixuna, 
localizada no Rio Juruá. Você que está lendo esse texto pode 
participar desse projeto indo também nessa equipe para 
conhecer e estar nessa missão. Também pode participar 
doando para ajudar nesse projeto.

Família Missionária

Família pastoral

Em 2013 surgiu o projeto Missão Rio Negro Amazonas, e a 
única comunidade assistida pelo projeto era a comunidade 
do Bacaba, por causa dos poucos recursos que tínhamos 
na época, e com o passar dos meses começamos a nos 
planejar melhor, e começamos a evangelizar uma outra 
comunidade indígena do Rio Negro chamada Mirutuba. E no 
Mirutuba com a parceria dos irmãos menonitas 
construímos uma escola na comunidade, porque na 
comunidade não havia escola, atualmente são 5 (cinco) 
comunidades que o Projeto Missão Rio Negro da 
assistência. O Projeto Missão do Rio tem por objetivo 
principal levar a palavra de Deus aos povos ribeirinhos, 
quando estamos na comunidade fazemos cultos, Escola 
Bíblica, gincanas com as crianças e entre outras 
atividades, também são realizados discipulados com os 
irmãos. Conforme os recursos também abençoamos as 
comunidades com sextas básicas, ação social como corte 
de cabelo, manicure, dentista entre outras. Os nomes das 
comunidades são: Bacaba, Mirutuba, São Cristóvão, 
Corodiqui e Caioé. 
Com a graça e benção de Deus o Projeto Missão Rio Negro 
está progredindo, e a palavra de Deus está ecoando nas 
comunidades do Rio Negro, almas tem se rendido aos pés 
do Senhor, e a finalidade do Projeto é ganhar almas pra 
Jesus. No mais meus amados irmãos, um grande abraço e 
a graça de Deus estejam convosco, venham conhecer o 
Projeto:  Missão Rio Negro/ AM.

Em 2012, eu fiquei doente de hérnia de disco lombar, assim 
não podendo mais trabalhar como pedreiro, deixei a minha 
profissão por questões de saúde. Durante esse período foi 
muito difícil porque passei por lutas financeiras, mas os 
irmãos da igreja estavam sempre presentes me dando 
suporte. A igreja possuía um pequeno barquinho de 
missões que se chamava Apostolo Paulo, e passei a ser 
responsável em zelar pelo barquinho, foi a partir daí que 
comecei a realizar as primeiras viagens missionárias com 
minha esposa (Sandra Farias) e mais um casal de irmãos 
(Bartolomeu Coelho e Conceição Coelho). Depois de um 
tempo passei a zelar pelo novo Barco da Igreja que tem por 
nome Pro Amazonas, no qual passamos a realizar viagens 
com mais frequência e o trabalho nas comunidades foi me 
chamando a atenção. Olhar os povos ribeirinhos com 
pouco recursos vivendo do que a natureza lhes propõe, da 
caça, da pesca e agricultura, me deixou ainda mais 
entusiasmado em pregar o evangelho de Cristo. Todas as 
vezes que viajo, sempre eu trago comigo muitas 
experiências, contemplar a beleza de Deus por meio do Rio 
Negro é muito gratificante para mim, o contato com a 
natureza e com as pessoas das comunidades é muito 
satisfatório.

Realizamos viagens de curto prazo com pessoas que 
gostam de pescar e querem servir a Deus e ter uma 
experiência missionária. O projeto tem crescido e esse 
ano faremos a primeira viagem com um grupo misto de 
homens e mulheres (casais) que querem conhecer e 
participarem dessa missão. Auxiliamos em diversas 
comunidades com hortas comunitárias, construção civil, 
melhorias em instalações elétricas, pinturas de casas e 
outras oficinas, junto a isso temos paradas estratégicas 
para fazer cultos, discipulados e diversas escolas 
bíblicas.

Um dos principais problemas sociais da ilha é a dependência 
química, principalmente entre a geração mais jovem. Como a 
prática desportiva é uma estratégia eficiente na prevenção 
contra as drogas e o alcoolismo, estamos implantando a Escola 
Náutica Ilha das Peças, com ênfase nos esportes do remo, vela 
e canoagem, bem como um curso de marcenaria, visando a 
carpintaria naval e o artesanato. 
Como casal, esse novo desafio ministerial (projeto missional) é 
um presente de Deus, e à Ele queremos servir com 
perseverança e alegria! 

@amcobim
www.amcobim.com

Segundo dados de nossa agência, a média de investimento em
Missões por pessoa foi de menos de R� 1,00 em 2019. investe- se
menos em missões que em chiclete.
  

O valor arrecado será enviado para nossas escolas de missões
Zoe e Metanoia. Por isso convidamos todos os membros de nossas
Igrejas a participarem conosco.

Saiba quais são os nossos
projetos e envolva- se

Junte- se a nós, em oração, para que
estas ações façam o Reino de Deus,
maior, nessa Terra

QUER INVESTIR MAIS?
Banco Itaú    Agência 3703  conta: 25489-0     
PIX : 13.259.636/0001 -02

Invista em nossos projetos
missionários

COMECE INVESTINDO COM UMA MOEDINHA!

QUE TAL COMEÇAR 
AGORA MESMO?

CONHEÇA! ORE! CONTRIBUA!

Precisamos mudar isso? 
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As escolas são um projeto missionário de curto prazo, 
realizado pelo menos uma vez ao ano, geralmente no 
período de férias, verão (janeiro, fevereiro e/ou outros). A 
duração do projeto pode variar entre dias, semanas ou 
meses, dependendo do local e atividades programadas, é 
vinculado a Agência Missionária da COBIM que trabalha em 
diversas frentes: desenvolvendo capacitação, apoiando 
obreiros, no planejamento de novas missões, criando e 
investindo em projetos missionários como escolas de 
treinamento, intercâmbios etc. – dentro e fora do Brasil.
Atualmente a AMCOBIM, conta com duas escolas de curto 
prazo em plena atividade no Brasil, ZOE e METANÒIA. 

Coordenação do Metanóia: Michéli Miéres Pina Peters, 
casada com Rodrigo Boschmann Peters, mãe de Micael e 
Eliezer Pina Peters, atualmente membra ativa da IEIM de 
Bagé RS, também auxilia a igreja no ministério da Música. 
Missão, visão e valores dos projetos:
Missão: Formar Agentes de Transformação através de 
relacionamentos saudáveis e amor ao próximo!
Visão: Inspirar, motivar e Mobilizar pessoas a ser e fazer a 
diferença na sociedade!
Valores: Compromisso/Respeito/ Excelência 

A palavra ZOE tem sua origem no Grego (João 10.10) “O 
ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; Eu vim 
para que tenham vida e a tenham em abundância”. Esta 
palavra foi usada para explicar o tipo de vida que cada 
cristão recebe quando nasce de novo. (I João 5.11-12) “E o 
testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta 
vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem 
não tem o Filho de Deus não tem a vida. ”  A palavra ZOE, 
significa a vida completa e absoluta que pertence a Deus, a 
vida real e genuína, a vida ativa e vigorosa, não só neste 
mundo e para este tempo, mas por toda a eternidade, a 
própria vida de Deus oferecida a nós.
Coordenação do ZOE: Muniz Rosa Cardoso Junior, casado 
com Juliana Ap. Pereira dos Santos Cardoso, pai de Gabriel, 
Victor Mateus e Caio Lucas, Pastor em Araucária PR.  
A palavra METÁNOIA também tem sua origem do Grego, 
METANOEIN que é uma junção de duas palavras metá 
significa depois, e vouç, que significa pensamento, sendo 
assim a interpretação literal seria semelhante a (mudar o 
próprio pensamento).
Mateus: 3.11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base da 
METANOIA (mudança de mente); mas aquele que vem após 
mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de 
levar-lhe as alparcas; ele vos batizará no Espírito Santo, e 
em fogo. ... eu não vim chamar justos, mas pecadores, à 
METANOIA (mudança de mente).

Culto caseiro e semana de oração
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TODA A ARRECADAÇÃO DOS COFRINHOS SERÁ REVERTIDA PARA 
AS ESCOLAS DE MISSÕES DE CURTO PRAZO.
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As Escolas de missões de curto prazo é uma ferramenta 
poderosa de mobilização e transformação de jovens e 
adultos para uma perspectiva mais missional. As escolas 
já acontecem á mais de 10 anos em algumas regiões do 
Brasil, e sempre se utilizam dos períodos de férias 
escolares dos jovens para oportunizar a eles, a investirem 
seu tempo e recurso em uma experiência inesquecível 
envolvendo-se com aquilo que pulsa no coração de 
Deus...”Missões”

As escolas, não buscam somente um ajuntamento de 
jovens, mas dar experiências de transformação e gerar 
uma identidade missionária em cada um dos participantes 
das escolas.  O ZOE e o METANOIA tem se tornado cada vez 
mais uma ferramenta de conexão da juventude à Missão 
de Deus.

OBJETIVOS

Quem pode participar das escolas:
* Cristãos nascidos de novo, membro ativo na 
igreja e com recomendação pastoral.
* Ser batizado.
* Ter paixão pelas almas perdidas.
* Ter no mínimo, 14 anos de idade para o ZOE e 16 
anos para o METANOIA
* Estar disposto(a) a se submeter aos projetos
* Estar disposto(a) a aprender e crescer como 
missionários.
Como é desenvolvido:
* Com líderes voluntários indicados pelas igrejas 
ou com recomendações pastorais, devidamente 
treinados e preparados.
* Através de parceria com igrejas e sociedade 
como um todo.
* Com a participação de cristãos, inclusive 
vocacionados e seminaristas.
Ministérios desenvolvidos:
* Evangelismo pessoal, com literatura, visuais, 
drama, reunião ao ar-livre, etc.
* Pregação da Palavra
* Treinamento de líderes e obreiros
* Música e Arte.
* Escola Bíblica de Férias (Ministério Infantil)
* Discipulado: visando plantação de igrejas
* Projetos Sociais
* E outros
Custos:
As escolas de missões não visam lucro, as despesas 
das escolas são: alimentação, alojamento/estadia, 
material, camiseta e despesas com viagens e 
deslocamentos. 
Contatos:
Coordenador das escolas de Curto e médio Prazo da 
AMCOBIM Muniz R C Junior 
Fone: (41) 99603 8320

O objetivo do projeto é formar o caráter cristão, ajudá-los a 
compreenderem a si próprios e a outros, desenvolver e aprimorar 
os dons, viver na prática os ministérios de uma igreja, proporcionar 
um envolvimento em várias áreas do ministério, ampliar os 
horizontes e pontos de vista, corrigir esteriótipos e equívocos sobre 
outras igrejas e povos, fortalecer os vínculos da comunhão cristã, 
equipar jovens adultos para o serviço nas suas comunidades de 
origem.
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www.amcobim.com
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Precisamos mudar isso? 

também em sua igreja um momento 
missionário.
Para mais informações entre em contato 
conosco pelo tel: 41 996247671 e agende 
uma visita, ou solicite material e seja um 
promotor de missões em sua igreja!

�����������

27



Nossos Parceiros 

Em 2016 uma comitiva de líderes da COBIM esteve nos Estados 
Unidos para o congresso Mundial Menonita, que acontece a 
cada 6 anos, nessa ocasião o Pr Emerson participou de uma 
reunião com líderes de quase todos os países lusófonos 
(falam português), e nos foi entregue o desafio de liderar 
ações missionários nesses países, por sermos o maior país de 
língua portuguesa do mundo. Moçambique veio ser um de 
nossos parceiros missionários anos depois, exatamente em 
2019, quando um time de pastores e líderes da AMCOBIM foram 
realizar treinamento para 93 líderes de diversas igrejas na 
região de Mutarara, província de Sofala. Iniciamos uma nova 
família de igrejas Irmãos Menonitas em Moçambique, e 
atualmente enviamos recursos á nosso líder nacional Pastor 
Lino, para seguir com a construção de Igrejas e um centro de 
treinamento que pretendemos usar no próximo ano para 
capacitar os pastores e líderes dessa nação irmã. Também 
temos parceria com a Igreja Anglicana, que nos pediu ajuda 
para implantar lá uma Escola de treinamento missionário e 
discipulado. Orem por esse projeto, e saiba como você pode 
participar.

Moçambique possui como Capital:  Maputo.
Está dividido em 11 Províncias, 154 Distritos e 53 
Municípios
Religiões: Crenças tradicionais 49,9%, Cristianismo 
38,9% 
(Católicos 21,3%, protestantes 12,6%, outros 5%), 
islamismo 10,4%, outras 0,2%, sem religião e ateísmo 
0,6%.
Mas temos avançado. Somos hoje uma rede de 
aproximadamente 190 igrejas localizadas em 
Moçambique e Malawi.

Levantar uma família de missionários que se sinta 
chamada para servir em tempo integral ou parcial em 
Moçambique.
Capacitar treinadores do Brasil para servirem como 
professores de teologia prática ministerial em 
Moçambique. 
Construir um centro de treinamento teológico em 
Mutarara na divisa entre Moçambique e Malawi. 
Construir um centro de Convivência Social nessa 
região, para acolher as centenas de crianças órfãs 
que vivem lá, e para dar capacitação para jovens e 
adultos na área de agricultura e agropecuária.

(Treinamento de capacitação de liderança pastoral)

(Treinamento de capacitação de liderança pastoral)

PIX: 13.259.636.0001/02
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A AMCOBIM agora também está em Madagascar, 
glórias a Deus, através de membros de nossas igrejas 
em Moçambique, fomos desafiados a apoiar o trabalho 
de evangelização e desenvolvimento comunitário nessa 
famosa, porém sofrida ilha que fica no oceano Indico. 
Confira na próxima edição de nossa Revista mais 
informações sobre o projeto e os missionários que 
apoiamos lá.

ACESSE: AMCOBIM. COM
@AMCOBIM
NOSSA AGÊNCIA MISSIONÁRIA

Casal pastoral

Escola de alfabetização

(Pastor Jean Claud batizando as moças em Huambo)

(Culto entre o povo Bara/Madagascar)

(Liderança do povo Bara, Reunião para evangelização)

Desde de 2014 os Irmãos Menonitas do Brasil desenvolvem 
ações de parceria e apoio a nossa família de Igrejas em 
Angola; inúmeras equipes foram enviadas do Rio Grande do 
Sul, e muito apoio já foi dispensado para que a IEIMA (Igreja 
Evangélica Irmãos Menonitas de Angola), cresça, supere suas 
crises internas e leve o evangelho do Senhor Jesus a toda 
essa nação. Queremos destacar uma pessoa que se conectou 
com esse povo de tal maneira que recebeu um nome africano, 
o que é de extrema raridade nessa cultura, estou falando do Pr 
Henrique Kasdorf, que depois de algumas viagens se 
identificou com aquele povo e recebeu o nome de Matono (que 
na língua local quer dizer “Graça”). No ano de 2018, um time de 
pastores e professores da AMCOBIM estiveram em Angola, 
mas dessa vez além de visitar e treinar pastores da IEIMA, 
também fomos para Huambo, onde tivemos o privilégio de 
treinar líderes de membros de uma nova Igreja que estava 
surgindo nessa província. A conexão foi tão boa, que seguimos 
mentoreando esses líderes que seguiram utilizando o material 
desenvolvido pelos Irmãos Menonitas do Brasil. Hoje esse 
grupo se tornou IM, e faz parte também da IEIMA, onde gozam 
de um bom relacionamento e seguem plantando igrejas e 
construindo templos no meio da savana africana. O papel de 
nossa Agência nesse momento é encorajar nossos irmãos 
angolanos, mobilizar recursos para ajuda financeira pontual, e 
participar dos treinamentos de líderes nesse país, em alguns 
momentos mobilizamos e enviamos ajuda financeira para 
projetos específicos, como fizemos ano passado, quando 
enviamos dinheiro para Huambo colocar telhado em três 
igrejas e financiamos a viagem do Líder da IEIMA nas 
províncias mais distantes como Cabinda. Convidamos vocês a 
seguirem conosco em oração por essa igreja em Angola, e se 
você se sente tocado(a) a fazer algo a mais, por favor entre em 
contato com nossos mobilizadores, não deixa a chama apagar, 
Deus quer te usar.

SEJA UM PARCEIRO

COMO APOIAR? 

CONTRIBUA

Você pode apoiar os projetos da AMCOBIM 
mensalmente e receber informativos sobre nossos 
missionários no campo. Hoje aportamos mais de 
treze projetos dentro e fora do Brasil.

Através de doações eventuais na conta ou no pix 
abaixo, ou também sendo um parceiro de missões 
apoiando mensalmente. Todos os parceiros 
receberão um informativo das ações da agência, 
mas você também pode �car por dentro de tudo 
através dos nossos canais de comunicação.  Se você 
parceiro gostaria de receber uma revista com as 
ações da AMCOBIM entre em contato pelo 
WhatsApp abaixo. 

WHATSAPP: 41 9 996247671

PIX: 13.259.636.0001/02
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