
Cercados por uma moldura geográfica, histórica e cultural de 
isolamento, abandono e pobreza, milhões de pescadores 
artesanais e ribeirinhos do Brasil se espalham pelas praias e por 
entre as encostas das ilhas e dos manguezais, margens de rios 
e igarapés. Um painel gigantesco no qual se combinam os tons 
acinzentados da desesperança, das múltiplas enfermidades 
sociais presentes na ausência de estruturas de saneamento 
básico, saúde e educação. Mais do que tudo, a ausência do 
conhecimento genuíno do CRISTO do Evangelho.
É para esse cenário que o SENHOR tem dirigido os olhos da 
MEAP ao longo de mais de trinta anos. 

Uma visão do Alto orienta os esforços de pioneiros e obreiros 
de campo, equipes de apoio e igrejas enviadoras, pastores e 
conselheiros, profissionais voluntários e equipes de curto 
prazo, parceiros mantenedores e guerreiros de oração - uma 
vasta rede de amigos que foi se expandindo e servindo como 
instrumento nas mãos do Supremo Artista que vai restaurando, 
com sutil delicadeza e perfeição, a obra de Sua criação que o 
pecado um dia feriu e arruinou. Assim, aquela tela antes desco-
lorida e manchada, começa a receber as cores da multiforme 
graça de DEUS. 

Este jeito especial que tem o ETERNO, fez surgir aqui e ali 

Editorial

São Clemente era uma comunidade com população 
composta por indígenas e ribeirinhos. A Funai declarou a 
São Clemente como terra indígena e expulsou os ribeiri-
nhos de lá. 

Má era líder da igreja em São Clemente e, por ser ribeiri-
nho, precisou sair do vilarejo. Ele se mudou para Maraã, uma 
comunidade em frente a São Clemente.

Em Maraã vivem 15 famílias, em torno de 120 pessoas. 
Não tem nenhuma igreja, nem católica. Fica há cinco horas 
de voadeira/motor 40HP, de Lábrea em direção a Pauini. 

Quando a MEAP chegou na região, Má nos recebeu em 
sua casa, nos apresentou para a comunidade e comparti-

dezenas de comunidades de discípulos e adoradores do 
Cordeiro com suas milhares histórias de transformação. Em um 
esforço de restauração da dignidade roubada, a população é 
socorrida em suas agudas carências.

A missão entre pescadores e ribeirinhos não é, como dirá a 
canção popular, um desenho numa folha qualquer, rabiscos 
fáceis que fazem surgir um sol amarelo. E jamais será, a cami-
nhada missionária, uma estrada que não sabemos aonde vai dar. 

As marcas da pintura da graça podem ser vistas em vários 
cantos no caminho que a MEAP tem feito no litoral de São Paulo, 
Paraná, Bahia, Piauí, Maranhão, nos rios do Amapá, Pará, Amazo-
nas. Todavia, muito há por se fazer. 

Na certeza de que Aquele que começou a restaurar a Sua obra 
irá completa-la, aguardamos pela chegada de mais amigos e 
parceiros com seus dons, talentos e recursos. 

A fé compartilhada vê e vai bem mais longe. Vamos juntos, 
em um esforço de fé e obediência, a várias mãos, trabalhar 
na restauração de uma grande aquarela que um dia, enfim, 
não descolorirá.

Pr. Amauri Vassão
Diretor e Mobilizador da MEAP
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lhou seu desejo em ver uma igreja plantada em Maraã.

Passamos a discipular Má e evangelizar a comunidade, 
indo de casa em casa, convidando as pessoas para as 
reuniões e distribuindo áudios de Bíblia, sempre orando por 
conversões ali.

Recentemente, 10 pessoas procuraram Má e disseram 
que queriam entregar suas vidas a Jesus. A partir de então, 
ele começou a organizar cultos, aos domingos de manhã, 
em sua casa mesmo.

Má deseja participar da formação missionária no Centro 
de Treinamento que a MEAP deverá iniciar em 2019. 

O Chamado de Má
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MEAP AM

Mesmo enfrentando os desafios das 
longas distâncias e intemperes climáti-
cas, as viagens se tornaram mais 
frequentes com a chegada das famílias 
dos novos missionários, Rafael e Pr. 
Marcelo, disponibilizando Crisman e 
Márcia, casal de missionários nativos, a 
saírem mais vezes para os rios. É 
empolgante chegarmos em vilas longín-
quas e casas isoladas no meio da 
floresta com a mensagem de Esperan-
ça e vermos a alegria dos adultos e o 
sorriso das crianças.

Propomos o desenvolvimento comuni-
tário por meio de atividades como 
cultivo de horta, aulas de música, dança 
e artesanato que também é uma ativida-
de cultural, familiar, relacional e de 
sustentabilidade; jovens e mulheres se 
reúnem para confecção de artesanatos 
na Base MEAP no arquipélago de 
Bailique/AP ou para aprenderem novas 
técnicas. Nesses momentos o ensino da 
Palavra de Deus e a evangelização 
ganham uma atenção extraordinária.

Há 3 anos chegamos no Rio Purus. Hoje 
atuamos em 5 bases ao longo dos 
1500Km de rio, com 38 missionários, 
empenhados na plantação de 20 igrejas 
em meio às 1222 comunidades sem 
evangelho. São milagres atrás de 
milagres. Louvamos ao Senhor pela 
velocidade de crescimento do campo.

Mesmo assim, precisamos de voluntá-
rios e mais missionários para essa obra 
gigantesca. O rio é perigoso, longo e 
muito sinuoso. Tudo é difícil e caro por 
aqui. Esperamos aumentar nossa equipe 
e ter mais bases ao longo do rio. Para isso 
buscamos parcerias com igrejas locais e 
oramos por mais missionários enviados e 
sustentados para essa obra gigantesca.

Estamos abertos para receber equipes 
de curto prazo e estagiários de longo 
prazo, pessoas tocadas pelo Senhor para 
atuar em meio aos Ribeirinhos.

MEAP SP
A igreja plantada no Ariri segue procla-
mando o evangelho, com liderança 
autóctone e o apoio dos missionários e 
equipes voluntárias da MEAP. 

Uma ação de impacto na vila foi a cons-
trução da casa de Dona Margarida. Uma 
moradora simples que corria risco de 
morte, vivendo em situação muito precá-
ria. A igreja mobilizou pessoas e recursos 
e uma casa foi construída e entregue 
para Dona Margaria.

A força da natureza abriu um caminho 
entre a Vila Rápida e a Enseada da Baleia, 
trazendo água do mar para dentro do rio 
de água doce, formando uma nova barra, 
alterando todo o ecossistema, mudando 
os hábitos de navegação, inclusive 
dificultando o transporte escolar e de 
passageiros no extremo sul paulista.

Desafios para 2019
. Implantar um ponto de pregação na 

Barra do Ararapira.
. Desenvolver Projeto Sonhar e 

Realizar, com mulheres.
. Construir o refeitório e ampliar a 

garagem para barcos. 
. Intensificar o evangelismo no Marujá 

e Nova Enseada.

MEAP PI
Uma grande conquista este ano foi 
consolidar o ministério em mais uma ilha 
do Delta. A Ilha Grande dos Paulinos 
agora tem missionários que se dedicam 
integralmente a propagação do evange-
lho. Batizamos dois líderes da Ilha Grande 
e confiamos no crescimento da igreja ali.

Também demos passos importantes, 
com novos parceiros que têm se alinha-
do conosco na visão de apoiar e capaci-
tar missionários nativos para eles darem 
continuidade ao trabalho.

Dentre o nosso propósito de benefí-
cios sociais nas vilas, destaca-se o 
Projeto Meu Peixinho, com 90 alunos, de 
4 a 13 anos de idade, em duas vilas – 
Torto e Caiçara - oportunizando acesso à 
educação, com avanços na alfabetiza-
ção, e saúde. Recebemos doação de kits 
de higiene bucal e firmamos importante 
parceria com uma equipe de dentistas 
compromissados em atender todas as 
crianças com tratamento odontológico 
completo. 

Desafios para 2019
. Fortalecer a igreja em Ilha Grande dos 

Paulinos e iniciar o Projeto Meu 
Peixinho ali.

. Enviar missionários nativos para 
iniciar uma igreja na Barrinha, comuni-
dade com 120 pessoas, sem a 
presença do evangelho. 

Desafios para 2019
. Iniciar um Instituto Bíblico 

Missionário na Base MEAP 
Afuá/Marajó para treinarmos 50 
líderes, em parceria com World Link 
com foco plantação de igrejas.

. Plantar 10 igrejas em comunidades 
sem o Evangelho.

MEAP MA
Deus respondeu nossas orações com o 
envio de três famílias de missionários. Pr. 
Claudionor e Shisley, coordenadores do 
ministério na região de Turiaçu e Pr. 
Jurandyr e Zilma, Pr. Raí, Cláudia e filhas 
que estão morando e desenvolvendo o 
ministério na Ilha Santa Bárbara. 
Estamos formalizando parceria com três 
igrejas batistas de São Luís: Primeira 
Igreja, Do Farol e Monte Castelo, para 
ações de plantação de igrejas. 

Trabalhamos, com o povo da Ilha Santa 
Bárbara, na perfuração de poço artesia-
no que ofereça água para a população. 
Depois de duas tentativas de perfuração 
fracassadas, conhecemos dois geólo-
gos que, voluntariamente, nos ajudaram 
com orientações técnicas e pesquisa.  
Chegamos a duas possibilidades: Perfu-
rar um poço a partir de 150 metros de 
profundidade, para atingir águas subter-
râneas, com custos muito elevados ou 
perfurar dois ou três poços de 8 metros 
de profundidade e realizar o tratamento 
da água com custos menores. Decidi-
mos perfurar os poços mais rasos ainda 
este ano.

Desafios para 2019
. Evangelizar das sete ilhas ao redor da 

Ilha Santa Bárbara.
. Iniciar o trabalho de plantação de 

igreja na Ilha Cunhã Cuema.
. Implantar base avançada em Humber-

to de Campos para evangelização de 
outras ilhas no oeste maranhense.

. Atender 3.000 mil pessoas na área da 
saúde.

. Cuidar de 120 crianças e 
adolescentes do Projeto Doce Lar.

. Impulsionar os projetos de 
sustentabilidades: artesanato e 
horta.

Desafios para 2019
. Recrutamento de novos missionários 

e estagiários.
. Flutuante para a base de Pauini.
. Barco para a base de Tapauá.

. Construção da primeira casa 
missionária em comunidade, em 
Marahã.

. Adaptação do novo casal à 
comunidade.

PELOS CAMPOS!


