HISTÓRIAS

DA TAILÂNDIA

Projeto Frutos da Terra
Tailândia	

Cha + Nam
Objetivo: Discipular,
equipar e acompanhar no
preparo teológico ao
mesmo tempo que servem
de maneira prática no
projeto de plantação de
igreja no nosso distrito.	

Fase 1: Fev/2014 a Fev/2015	


Desde o início do projeto para plantar uma igreja na

nossa área. Antes porém o Cha+Nam precisam da

nossa província (Ago/2012), temos orado para ter algum

confirmação do suprimento financeiro para iniciar essa

obreiro tailandês servindo com a nossa equipe

caminhada por fé com a nossa equipe missionária.

missionária. Da oração intencional à remota

Nessa primeira fase de 12 meses (Fevereiro/2014 à

possibilidade, Deus abriu uma porta para uma família

Fevereiro/2015) eles vão precisar de 16.500 Reais para

“frutos da terra” juntar-se a nossa equipe missionária.

suas despesas básicas - alimentação, casa, estudos…

Cha (33) e Nam (23) são casados e tem uma filha de 2

Juntos estamos orando por 330 pessoas,

anos (Naomi). Eles moram na Região Central da

participando em oração e apoiando o Cha+Nam com

Tailândia onde são membros de uma igreja. Ambos são

uma cota de 50 reais anual* - é possível ofertar 2, 3, 4

cristãos de primeira geração e bem atuantes nos

cotas ou mais. Precisamos da confirmação desse valor

ministérios da sua igreja. O Cha trabalha na logística de

de 16.500 reais até o inicio de Janeiro de 2014.

novos missionários, enquanto a Nam é secretária. Eles já
estiveram envolvidos no ministério estudantil,
evangelístico, com futebol e em acampamentos.
Há alguns anos eles vem orando para receber um
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Suprimento necessário para Fase 1 - 2014

R$16,500

Gostaríamos de compartilhar com você mais essa
história da Tailândia. Cremos que Deus tem dado a
oportunidade e o privilégio para apoiar e
discipular essa família de obreiros tailandês.

preparo adequado para servirem a Deus em tempo

Você com as orações e suporte financeiro do Brasil e

integral. Infelizmente a igreja deles não tem condições

nós aqui, ajudando-os a crescer para o serviço que Deus

para enviá-los para um seminário bíblico, mas lhes

quer usá-los.

apoiam em oração. Um dia o Cha comentou que “só
queremos servir a Deus numa caminhada de fé mas
precisamos ser discipulados, receber treinamento
bíblico e ganhar experiência prática para o ministério”.
Conversando e orando com a nossa igreja tailandesa,

Se caso você ou alguma pessoa da igreja, do grupo
de célula, da mocidade, do grupo de oração… gostaria
de saber um pouco mais ou participar apoiando esse
Projeto Frutos da Terra > Tailândia > Cha+Nam, por
favor entre em contato com a gente, com o pastor ou

sentimos a direção de Deus para convidar esse casal

líder de missões da igreja.

para unir-se a nossa equipe missionária. Na prática

!

vamos discipular, equipar e expô-los ao ministério local.
Teremos a responsabilidade de acompanhá-los no

daviejulianapezzato@gmail.com

processo de estudarem teologia no Seminário, enquanto
eles servem com a nossa equipe no projeto de plantar
uma igreja na nossa província.
Depois de orarem e considerar alguns detalhes, com
muita alegria o Cha e a Nam aceitaram o convite. Eles
estão prontos para deixar o trabalho no interior, receber
a benção da igreja e se mudarem para um bairro da

NECESSIDADE 16,500reais

!

alimentação - estudos - moradia - transporte
ministério local - saúde - outros gastos

DESAFIANDO

330pessoas

APOIANDO 50reais
*Uma oferta anual é aproximadamente 4 reais por mês

