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Descritivo dos Campos

“Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens”. Mateus 4.19
Graça e Paz irmão!
Somos gratos pelo seu interesse de passar alguns dias conosco no campo da MEAP, ministrando aos pescadores
artesanais. Esperamos que seja uma experiência enriquecedora para sua vida. Aí vão algumas dicas para que você
e sua equipe esteja bem preparada.
É importantíssimo que cada membro da equipe desenvolva o ‘3S’:




SERVIÇO - Prontidão em se gastar e se deixar gastar pelos que pouco sabem da salvação
SENSIBILIDADE - Viver a vida do nativo com graça e leveza, por amor de Jesus
SANTIDADE - Permitir que Jesus toque vidas por seu intermédio.

1- ARIRI ? Como Chegar ? Onde Ficar ?
Campo
Localização
Obreiros
Descrição do
Local

Como chegar

Tempo de
duração da
viagem
Hospedagem e
acomodações

Capacidade dos
Barcos

Necessidades

Trabalhos a
serem
desenvolvidos

Ação Social

São Paulo - SP
Vila do Ariri – Cananéia - SP
Adriano e Geney e Liderança da igreja do Ariri
A vila do Ariri está situada no parque ecológico complexo de proteção ambiental Juréia –
Superagui com aproximadamente 150 famílias que vivem da pesca extrativista e do turismo de
temporada.
A vila possui luz elétrica, água encanada potável, um comércio bem precário e caro.
Atualmente temos uma igreja plantada com aproximadamente 70 pessoas.
Há várias possibilidades
1. De carro ou Van: Saindo de São Paulo, seguir pela rodovia Regis Bittencourt BR 116 em
direção a Curitiba, até Cananéia. A entrada para Cananéia fica exatamente no ponto médio
entre São Paulo e Curitiba, na BR 116. A Placa diz “PARIQUERA AÇU – CANANÉIA” e fica
entre as cidades de Registro e Jacupiranga. Chegando à cidade de Cananéia, por carro
próprio ou van alugada existe a possibilidade estacionar os veículos em local próprio e seguro
na base da MEAP em Cananéia.
2. Acesso aéreo via São Paulo - Guarulhos– seguindo pela BR 116 por 330Km para Cananéia.
3. Acesso aéreo via São Paulo - Congonhas - seguindo pela BR 116 por 270km p/ Cananéia.
04 horas de Carro (SP - Cananéia) e mais 1h30m de barco (Cananéia - Ariri). Ou existe a
opção de seguir de Cananéia ate Ariri de carro por estrada de terra precária levando
aproximadamente 2 horas.
a) Quadra da MEAP: Conta com alojamentos femininos (10 lugares) e masculinos (10 lugares),
com banheiros masculinos e femininos. Temos condições de acomodar bem aqui até 20
pessoas.
A quadra da MEAP também possui 03 salas de apoio que abrigam bem até 20 pessoas em
colchonetes.
b) A vila do Ariri também conta com pousadas simples que oferecem café da manhã, ventilador
de teto. (Consultar valores)
A MEAP possui duas embarcações. Uma embarcação que transporta, no máximo, 13 pessoas,
com bagagens e mais um tripulante e outra embarcação pequena para 06 pessoas com
bagagens e mais um tripulante.
Caso sua equipe ultrapasse esse numero de pessoas terá que considerar em seu orçamento
a locação de um barco que comporte o restante da equipe.
Consulte o campo ou liderança local sobre a possibilidade de aluguel de barcos extras.
A igreja do Ariri está estruturada já na formação de liderança local (presbitério). Cursos e
palestras sobre saúde são sempre bem vindos, além de apoio com doação de roupas,
brinquedos e alimentos não perecíveis que são doados aos mais carentes.
Evangelismo pessoal, atividades com jovens e crianças, visitação, treinamento com liderança
e cursos como música, artesanato, atividades com casais e eventos esportivos.
Pretendemos iniciar atividades com cursos livres de informática e reforço escolar para as
crianças da comunidade. Temos um ginásio onde desenvolvemos atividades esportivas com
as crianças, jovens e adultos da vila, há uma regularidade nesses encontros que são sempre
oportunidades para a pregação do evangelho.
Doação de cestas básicas, roupas, brinquedos etc.
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2 - PERFIL RECOMENDADO PARA PARTICIPANTES DA EQUIPE
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.
 Pastores e evangelistas;
 Profissionais de saúde;
 Educadores que possam ministrar cursos e palestras
 Voluntários e educadores que desenvolvam atividade com crianças, etc.;
 Estudantes que desejam compartilhar conhecimento com a comunidade;
 Técnicos e profissionais de área (pedreiros, marceneiros, pintores, eletricistas, mecânicos, etc.)
 Pessoal de suporte (irmãos que possam cozinhar, limpar, carregar peso, etc.)
 Músicos;
 Esportistas;
 Um violonista e um violão, com músicas culturalmente inteligíveis, de louvor e evangelização, bem ensaiadas.
 Material para trabalhar com crianças (flanelógrafo não funciona ao ar livre).
 Alguém preparado para dar estudos bíblicos de vida cristã e evangelização.
 Disposição para trabalho braçal (limpeza e pintura de embarcações ou capelas, aterro etc.).
3- ATENÇÃO ÀS 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 atendimento emergencial ser
extremamente precário nestas regiões); Equipes jovens sem o acompanhamento de um casal adulto. Outras
situações conversem com a liderança local.
É de fundamental importância sujeição à liderança e respeito à teologia do obreiro da MEAP que ali ministra.
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 ministração.
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 etc.
Vocês estarão no parque ecológico complexo de proteção ambiental Juréia – Superagui, um dos mais belos do país;
com poluição zero e bela fauna e flora. Podem trazer uma ou duas pequenas máquinas fotográficas e uma filmadora,
desde que evitem assumir a aparência de turista.
4- O QUE LEVAR??
Incluam em sua bagagem roupas confortáveis e despojadas. Tragam calça jeans, bermudas, camisetas, chinelo,
tênis, capa de chuva ou jaqueta impermeável, um casaco (dois no inverno). Moletom com capuz é bem prático para
a viagem no barco, já que o vento e bem frio.
Não esqueçam dos seus objetos de higiene pessoal bem como eventuais medicamentos de uso diário.
É possível utilizar maiô feminino, desde que seja muito discreto e com uma bermuda por cima. 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 roupa de cama e banho.
Tragam repelente, protetor solar e inseticida pastilha ou aerossol, especialmente no verão;
Não tragam muita roupa; viajarão de barco e estarão envolvidos com um grupo simples.
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5- ALIMENTAÇÃO:
O cardápio deve ser simples e de preparo rápido.
O alimento deverá ser preparado pela própria equipe. Nossa cozinha está equipada com os apetrechos adequados
para a preparação dos alimentos.
Lembre-se de que nas vilas é muito difícil encontrar alguma coisa para comprar e quando encontra paga-se muito
caro. Por esse motivo a coordenação da equipe devera decidir se a compra dos alimentos para a preparação das
refeições será feita em sua cidade de origem ou se irão adquirir os alimentos na cidade de Cananéia, o que torna
mais dispendioso.
Tragam dinheiro comprar peixe na vila, caso queiram incluir no cardápio. Tem peixe na vila, na maioria das vezes.
Não viajem com margarina ou ovos na bagagem; geralmente acaba em acidente.
Ao calcular a quantidade de alimentos para as compras, lembrem-se de incluir os missionários locais (equipe de apoio
– 06 pessoas), pois estarão o tempo todo com o grupo e o local para preparo das refeições é, quase sempre, o
mesmo; dessa forma também haverá mais contato entre equipe e missionários.
6 - CUSTOS
Todos os custos decorrentes da viagem, acomodação e alimentação correrão por conta das equipes (gás,
alimentação, translado, aluguel de embarcações e/ou veículos, hospedagem em pousadas).
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.
Valores aproximados:
Combustível embarcação:
 R$80,00 por pessoa para viagens de Cananéia/Ariri/Cananéia (para, no mínimo, 06 pessoas)
 R$100,00 para viagens da equipe às outras comunidades ao redor do Ariri
Transporte de Santos ou de São Paulo: 280 km - R$ 300,00
Alimentação Básica para 10 pessoas 02 dias - R$ 600,00
Oferta para despesas com água, luz, gás e camiseta - R$ 300,00
OBS.: Esses valores precisam ser checados no momento de preparação da viagem.
Esse custo poderá variar de acordo com a distância a ser percorrida e pelo número de integrantes da equipe.
7 - PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ILHAS
Campo
Localização
Obreiros
Como chegar
Descrição do Local

Necessidades

Trabalhos a serem
desenvolvidos

São Paulo - SP
Pontal, Barra do Ararapira, Enseada da Baleia.
Adriano e Geney
Acesso somente por meio de embarcação pela vila do Ariri.
Comunidade cujo acesso é pelo Ariri por meio de embarcação de motor de popa,
20mim aproximadamente de viagem, vilas sem energia elétrica com
aproximadamente 30 famílias em todas elas.
Não temos uma igreja plantada nessas comunidades o trabalho é evangelização e
de testemunho pessoal de nossos missionários que viajam para a comunidade toda
a semana na quinta-feira e retornam no domingo aprofundando o relacionamento
com o povo. Doação de Roupas, Alimentos e material para artesanato é
fundamental para continuarmos nos aproximando do povo.
Atividades com jovens e crianças, evangelismo com ações (eventos e vídeos),
visitação, artesanato, projeto de surf que necessita de doações de materiais.
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8 - PROJETO DESENVOLVIDO PELA IGREJA LOCAL ARIRI
Campo
Localização
Obreiros
Projeto

São Paulo - SP
Cananeia - Ariri
Adriano e Geney
Ginásio Esporte | Craques para a Vida

Descrição do projeto

Objetivo – Fomentar o desenvolvimento sócio-educacional das comunidades ribeirinhas
através de atividades esportivas e de integração na sociedade.
Proclamação do Evangelho do Reino, através de ministrações e testemunhos aos
participantes durante as atividades.
Realizar programações esportivas semanais, com diversas modalidades; futebol, vôlei e
handebol.
Através da prática esportiva desenvolver o caráter dos participantes, dando-lhes a
oportunidade de conhecerem o senso de equipe, liderança, união, regras, limites e
comunicação saudável. Incentivar que o que aprenderam em quadra seja também
praticado em seus lares e escolas.

Necessidades

Trabalhos a serem
desenvolvidos

Público Alvo – Crianças, Jovens e Adultos da comunidade.
Voluntário com experiência esportiva para conduzir o projeto e suas atividades.
Equipes de voluntários que possam desenvolver atividades lúdicas e educacionais com
os pequenos, atividades esportivas, além de cursos e palestras para jovens.
Material esportivo, Chuteiras, Coletes, etc.
Evangelismo, teatros, eventos esportivos (torneios), recreação com as crianças e
palestras para adultos amantes do esporte.

