
EVANGELIZAÇÃO VALORES CENTRAIS
Missionários vivem em ilhas Ÿ  Amor a Deus
e vilas isoladas: Ÿ Serviço ao necessitado
Ÿ  Ensinando ao povo a Ÿ Proclamação do Evangelho
Palavra de Deus; Ÿ Plantação de igrejas
Ÿ  Discipulando os convertidos; Ÿ Foco em grupos costeiros e 
Ÿ  Plantando igrejas; ribeirinhos não alcançados
Ÿ Treinando líderes locais para a Ÿ Trabalho em equipe
consolidação e expansão do Ÿ Mordomia dos recursos
ministérios entre os pescadores. Ÿ Parcerias e alianças

MISSÃO EVANGÉLICA
DE ASSISTÊNCIA AOS
PESCADORES

Plantação de Igrejas

Desenvolvimento Comunitário

SOCORRO IMEDIATO: Doamos MORADIA: Num esforço comum 
alimentos para os que vivem em entre parceiros, mantenedores e 
situação de risco social e os auxilia- missionários, construímos casas de 
mos em outras necessidades alvenaria para famílias que vivem em 
emergenciais. condições precárias.

SAÚDE: Todos os campos promovem ESPORTE: As drogas já chegaram às 
ações de saúde com profissionais ilhas e têm arrasado a juventude. 
voluntários. Na Bahia temos um barco Com o ensino de várias modalidades 
clínica, equipado com consultórios esportivas, treinamento técnico e 
médicos, odontológicos e laboratório, físico, compartilhamos o Evangelho e 
que atende a população das ilhas muitos jovens têm sido transformados 
baianas. por Cristo.

EDUCAÇÃO: Os programas educaci- SUSTENTABILIDADE: Promovemos 
onais proporcionam a centenas de cursos de capacitação e práticas de 
crianças, diariamente, educação sustentabilidade. Plantação de açaí, 
complementar à escola, estudo da criação de frangos, confecção de 
Bíblia, alimentação e outros cuida- artesanatos, entre outras, têm sido 
dos. alternativas de renda para famílias e 

projetos.

MISSÃO: Fazer a glória de Deus VISÃO: Levar o evangelho integral 
conhecida por meio da pregação de Cr is to  aos  pescadores  
do Evangelho e manifesta por atos a r tesana is  e  comun idades  
de justiça e projetos de ação e ribeirinhas brasileiras.
serviço social, a ponto de vê-la 
proclamada pelos povos isolados 
da costa e dos rios brasileiros.



Região de Jacareí/SPEscritórios de Mobilização: 
Mauri  e Liana 
jacarei@meap.org.brRegião de Curitiba

Guillian Nascimento
Região do Rio de Janeirocuritiba@meap.org.br
Matheus e Jessica
riodejaneiro@meap.org.brRegião de São Paulo

Pr. Amauri Vassão
Região da Baixada Santistasaopaulo@meap.org.br
Marcelo Almeida
guaruja@meap.org.brRegião de Araraquara /SP

Pr. Robson e Samanta
araraquara@meap.org.br 

Amapá/Pará
Av. Profª Cora de Carvalho, 784 
Centro - Macapá - AP 
CEP 68900-040

Maranhão
R. Monção, S/N Apto 206 
Torre Jade - Jardim Renascença 
São Luís - MA - CEP 65075-692

Piauí
R. Joaquim Frota de Aguiar, 1445
Dirceu - Parnaíba - PI
CEP 64210-220

Amazonas
Caixa Postal 01
Centro - Lábrea - AM
CEP 69830-000

São Paulo
Rua Otília Cardoso de Morais, 221
Ariri - Cananéia - SP 
CEP 11990-000

Bahia
Parceria com 

Missão Pescadores

Paraná
Parceria com Comunidade 

Evangélica de Curitiba

BASE NACIONAL
Av. Helena Maria, 381 
Jd. Helena Maria 
Guarujá - SP | CEP 11431-080
Tel: (13) 3383-3784 | 3382-2080
E-mail: meapbr@meap.org.br

meap.org.br
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