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0. HISTÓRICO DA ALTERAÇÃO 

Data Revisão Descrição da Alteração 

12/03/2014 00 Implantação do documento 

 

1. OBJETIVO: 

Estabelecer informações logísticas para recebimento de equipes dos campos da Área MEAP Maranhão. 

2. APLICAÇÃO: 

Aplica-se a todos os colaborados e parceiros com vínculo das atividades ligadas à MEAP Maranhão. 

 

3. EQUIPES 

3.1 RECEPÇÃO E TRANSLADO 

Somos gratos pelo interesse de passar alguns dias conosco no campo da MEAP, ministrando aos 

pescadores artesanais da costa maranhense na região de Turiaçú. 

Esperamos que seja uma experiência enriquecedora para suas vidas e para as pessoas às quais vocês 

terão contato.   

Dicas para que sua equipe esteja bem preparada.      

 A MEAP MARANHÃO não possui embarcação própria, mas fretamos uma embarcação que transporta, 

no máximo, 15 pessoas além dos tripulantes e bagagens. Se necessário for podemos fretar uma outra 

embarcação de acordo com o número de participantes da equipe. 

 Não temos base própria na Ilha Santa Bárbara onde iniciamos recentemente o trabalho, no momento 

estamos contando com o apoio dos moradores da ilha para recepcionarem nossas equipes.  

O deslocamento em terra de São Luis para Turiaçú é feito via locação de Van, ônibus ou carro próprio. Na 

ilha é feito a pé pois não há transporte na mesma. 

 

3.2 RESTRIÇÕES 

Evitar convidar pessoas que não conheçam o Evangelho: crianças e jovens desacompanhadas de seus 

pais e/ou sem autorização e acompanhamento de um responsável; neófitos na fé sem o devido 

acompanhamento pastoral, pessoas com deficiência de locomoção e/ou que inspirem cuidados médicos 

(visto não haver atendimento emergencial nestas regiões). 

Equipes jovens precisam de acompanhamento de um casal adulto ou responsável.  

Outras situações conversem com a liderança local. 
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3.3 CUSTOS 

Todos os custos correrão por conta das equipes (gás, alimentação, translado, aluguel de embarcações 

e/ou veículos). Não haverá taxas de administração, se a equipe entender que deva ofertar ao campo não 

há problemas, mas informe ao coordenador de campo caso isto aconteça para que sejam providenciados 

um recibo e carta de agradecimento. 

3.4 PERFIL 

A equipe deve ser bem selecionada e composta de crentes maduros, de bom testemunho e capazes de 

compartilhar sua fé com simplicidade e autoridade. Alguém da liderança da igreja deve acompanhar o 

grupo.  

 Infelizmente já tivemos más experiências, onde nosso trabalho de anos de ministério foi abalado por 

mau testemunho de equipes. Precisamos de gente que venha somar esforços, ao invés de comprometer 

nossa atuação. 

 O grupo deve ser capaz de viver em extrema simplicidade e dormir e comer em qualquer lugar, como os 

missionários fazem, sem reclamar de mau tempo, mosquitos, cansaço, da lama, barulhos, etc. 

 Vocês estarão em Turiaçú nas Reentrâncias Maranhenses 

Turiaçu, a “Pérola do Litoral”, famosa pelo seu abacaxi adocicado, 

guarda em seu grande território pequenas serras, matas preservadas, 

rios, igarapés, ilhas, com um litoral formado por reentrâncias 

receptoras das águas que deslizam das planícies para o mar. Uma 

cidade histórica pitoresca cheia de colinas e debruçada sobre a Baía 

homônima, a terceira maior do estado.  

 

  

1. Pastores e evangelistas; 

2. Profissionais de saúde; 

3. Educadores que possam ministrar cursos e palestras 

4. Voluntários e educadores que desenvolvam atividade com crianças, etc.; 

5. Estudantes que desejam compartilhar conhecimento com a comunidade; 

6. Técnicos e profissionais de área (pedreiros, marceneiros, pintores, eletricistas, mecânicos, etc.) 

7. Pessoal de suporte (irmãos que possam cozinhar, limpar, carregar peso, etc.) 

8. Músicos; 

9. Esportistas;  

10. Alguém preparado para dar estudos bíblicos de vida cristã e evangelização. 
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11. Equipes com disposição para trabalho braçal (limpeza e pintura de embarcações ou local de 

atividades, aterro etc.).  

Material para trabalhar com crianças (flanelógrafo não funciona bem ao ar livre).  

 

 É de fundamental importância sujeição à liderança e respeito à teologia do obreiro da MEAP 

que ali ministra. 

 

  3.5 ROUPAS: 

Não tragam muita roupa; viajarão de barco e estarão envolvidos com um grupo simples.               

Tragam calça jeans, bermudas, camisetas, chinelo, tênis, capa de chuva ou jaqueta impermeável, guarda 

chuva, além do óbvio.  

 É possível utilizar maiô feminino mas por cima vestir a bermuda. As roupas devem ser muito discretas e 

com uma bermuda por baixo das saias ou vestidos.  Não podem ser usadas roupas justas, curtas e 

decotadas. 

      Não usar roupas de lycra, cotton, ou qualquer tecido que marque o corpo. O ideal é calças e camisetas 

largas. Não é muito recomendado o uso de saias por causa da locomoção no barco e jamais saias justas 

ou curtas. 

 Tragam rede ou colchonete, toalha de banho, lençol, travesseiro e fronha. Aqui não tem necessidade de 

cobertores, um lençol resolve. 

 

  3.6 ALIMENTAÇÃO: 

Vocês decidem entre duas opções: 

Trazer: É incômodo, se viajando de ônibus, avião ou longas distancias de carro até São Luis. 

Comprar em São Luis ou Turiaçú o básico. NÃO ESQUEÇA DA ÁGUA! 

  

O cardápio deve ser simples e de preparo rápido. Lembrem-se que é melhor sobrar do que faltar.     

Nas vilas é mais difícil encontrar alguma coisa para comprar. Tragam dinheiro para a mistura; há peixe, e 

frutos do mar nas comunidades, na maioria das vezes. Não viajem com margarina ou ovos na bagagem; 

geralmente acaba em acidente. 

 

Ao fazer as compras, lembrem-se de incluir os missionários locais, três famílias, além da tripulação 

composta de uma ou duas pessoas. Dessa forma também haverá mais contato entre equipe e 

missionários. 
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Obs. Temos todos apetrechos de cozinha. (O alimento é preparado pela própria equipe) 

DETALHES:  

 Tragam repelente e veneno aerosol, mosquiteiro de rede ou de cama, conforme sua opção de dormida 

- rede ou colchonete.  Traga protetor solar. 

 

  PROJETOS: 

 

1. Implantação de base na Ilha Santa Bárbara  

2. Brincadeiras (crianças e adolescentes) 

3. Esporte (adolescentes e jovens) 

4. Atendimento à saúde (quando tem na 

equipe)  

5. Viagens para as comunidades ao redor  

6. Apoio às igrejas locais 

7. Evangelismo em todas as ocasiões 

8. Plantação de Igrejas 

 

 

 

Campo 

 

MARANHÃO 

Localização 

 

Turiaçú/Santa Bárbara/Maranhão 

 

Comunidades Salinas, Santa Bárbara 



 

 

Descritivo do Campo Maranhão 

Recepção de Equipes 

 

Revisão: 00 

Data: 12/03/2014 

Página 5 de 7 

 

Alcançadas: Em 

andamento 

 

Obreiros/Maranhão  

 

 

Pr. Reinaldo e Márcia (diretor) 

Missionários Noah e Sabrina (Turiaçú) 

Missionários Glauber e Jéssica (Santa 

Helena) 

 

Como chegar  

Há algumas possibilidades 

 

1. Chegar de avião até São Luis, fretar van, ônibus ou ir de carro particular para 

Turiaçú por duas opções de rota:  

A) Travessia da Baía de São Marcos por FERRY BOAT (1:30h) e mais 200Km de 

asfalto (4 horas de viagem); 

B) Direto de São Luis para Turiaçú por asfalto (472Km – 06:40h de viagem).  

2. Chegar até Turiaçú e fretar barco conforme tamanho e necessidade equipe (3h de 

viagem). Barco para 15 pessoas custa R$ 200,00 a diária. 

   

Hospedagem Temos condições de receber bem até 10 pessoas em Turiaçú, na base da MEAP, a 

equipe precisará levar rede ou colchonete. Há possibilidade de hospedagem em 

pousadas simples com ar condicionado. Diárias a partir de R$ 40,00 por pessoa. 

 

NA ILHA SANTA BÁRBARA 

 Podemos hospedar até 20 pessoas (em redes ou colchonetes) a equipe precisará 
levar rede ou colchonete. 
 

Descrição do Local 
 

Turiaçú – ORIGEM 

A origem do nome vem de TURY-ASSU, TURY significa: facho, fogueira, incêndio 

e ASSU=AÇU significa: grande, considerável, portanto o nome Turiaçu quer dizer 
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facho grande. Outra tese sobre o nome Turiaçu provém sobre os índios que 

habitavam à margem do rio Turiaçu denominados Turiuara, Tupivara...Etnônimo 

Turiwara, “Índios conhecidos como os senhores do Turiaçu”. 

O ilustre Professor Robson Campos Martins na monografia de sua autoria “Turiaçu 

de Ontem e Hoje” apresentado a Câmara Municipal de Turiaçu em 27 de janeiro 

de 1959 diz que Turiaçu foi uma aldeia de índios conhecidos por teremembeses, 

também chamados taramembés e tremembeses. Tais índios ocupavam o lioral 

desde o rio Turiaçu até o rio Caeté, Bragança, Pará. Segundo os habitantes 

primiivos de Turiaçu esses indígenas faziam fogueiras à noite para iluminação de 

suas moradias e servirem de orientações para as pequenas embarcações tipo 

igara que saiam para pescar no rio Turiaçu e na volta da pescaria se orientavam 

através dessas fogueiras. 

 

Temos quatro datas importantes relacionada com o município de Turiaçu: 

I- Fundação 1754 (pelos padres Jesuítas); 

II- Povoamento data de 1805; 

III- Elevado a Vila, em 13 de fevereiro de 1834; 

IV- Elevada à categoria de cidade em 11 de julho de 1870 (Decreto Imperial nº 

897). 

 

Situação geográfica: O município está localizado na Mesorregião OESTE 

MARANHENSE e microrregião do Gurupi. 

 

Limite: ao norte com o oceano Atlântico, ao sul com o município de Turilândia, ao 

leste com o município de Bacuri e ao oeste com o município de Cãndido Mendes. 

 

Pontos Extremos: ao norte Pontas do Atins (oceano Atlântico), ao sul nascente do 

rio Caxias, ao Leste foz do rio Caxias e ao Oeste nascente do Igarapé Duas Antas. 

 

Superfície: 2.578 (Quilômetros quadrados) 

População: 32.491 habitantes est. 2007 

População rural: 22.265 habitantes 

População urbana: 10.226 habitantes 

Densidade demográfica: 13,3 habitantes por quilômetros quadrados. 

Eleitores: 22.207  

 

 

Necessidades Complemento de recursos para a aquisição de um barco para o deslocamento dos 

missionários e equipes para as ilhas. 

Compra de terreno e construção de local adequado para a Base MEAP TURIAÇÚ 

com estrutura para receber equipes.  

Pretendemos também adquirir um local para construção de um centro social 
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cristão na Ilha Santa Bárbara onde trabalharemos para a plantação de uma igreja 

e para desenvolver projetos sociais em benefício da comunidade. 

Equipes de saúde, além de apoio com doação de roupas, brinquedos e alimentos 

não perecíveis que são doados aos mais carentes da comunidade.  

 

Trabalhos a serem 

desenvolvidos 

Evangelismo pessoal, atividades com jovens e crianças, visitação, cursos como 

música, artesanato, atividades com casais e eventos esportivos.  

 

Ação Social Doação de cestas básicas, roupas, brinquedos, livros de leitura e pesquisa, 

atendimento à saúde, etc. 

 

 


