
 

 

CASA MISSIONÁRIA EM 
SANTO INÁCIO 

BARREIRINHAS/MA 

 

PARA QUÊ? 
A casa missionária servirá para moradia dos missionários e hospedagem das equipes voluntárias que 
apoiam nos projetos de plantação de Igrejas e de desenvolvimento comunitário. Servirá de base para a 
pregação do evangelho e ações sociais na comunidade local e comunidades do entorno.  
 

POR QUÊ? 
Uma comunidade carente do evangelho e do amor de Deus. Famílias que viviam exclusivamente da pesca, 
há alguns anos se envolvem com trabalhos com o ecoturismo. Algumas famílias venderam suas 
propriedades, próximas do Rio Preguiças ou do mar, para estrangeiros e empresários que investiram em 
restaurantes e pousadas, mas muitos de Santo Inácio e Atins não trabalham, nem se beneficiam, com o 
ecoturismo. Há muito sincretismo religioso decorrente de seitas e filosofias advindas de influência dos 
estrangeiros e de pessoas das cidades. Não possui uma Igreja evangélica local.  
 
A região dos Lençóis é de muita areia. De janeiro a junho chove muito (inverno) e as lagoas enchem atraindo 
turistas de várias partes do Brasil e do mundo. As ruas também enchem, as idas e vindas dos moradores. 
No período da estiagem (verão), de julho a dezembro, as águas evaporam e escoam e as areias ficam muito 
soltas. Somente com veículos traçados 4X4 é possível transitar pelas estradas e trilhas da região. Outra 
opção para trânsito é o Rio Preguiças que, de barco, pode-se ir para a cidade Barreirinhas ou para outras 
comunidades que estão às suas margens. Não há atendimento de saúde na comunidade de mais de 200 
famílias. Na comunidade vizinha, Atins, há uma Unidade Básica de Saúde com poucos atendimentos 
médicos. Há muitos problemas de saúde por falta de água de qualidade e de alimentação básica. 
 

O QUE TEMOS? 
Um casal missionário atuando nas comunidades, um terreno em Santo Inácio para construção da casa 
missionária e um casal de apoio na base em Barreirinhas.  
 

ORÇAMENTO NECESSÁRIO  
R$ 90.000,00 
O projeto será realizado em três etapas: 

1) Alicerces, paredes, reboco interno, telhado e contrapiso (30.000,00) 
2) Elétrica, esgoto, hidráulica, portas, janelas e fossa (30.000,00) 
3) Piso, pintura, vasos, pias, torneiras, acessórios e azulejos (cozinha e banheiros), varanda lateral e 

frente da casa (30.000,00) 
 


