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PROJETO: Semeando Vida 

INÍCIO DO PROJETO: 2012 

COORDENAÇÃO: missionários José Roberto e Sônia Santos. 

 

Motivação: Na Guiné-Bissau há mais de 30 povos onde predominam a subnutrição, a 

mortalidade materno-infantil, o analfabetismo infantil e adulto,a falta de indústrias e o 

baixo desenvolvimento humano em geral. Portanto, viu-se a necessidade de criação de 

um projeto de plantação de igrejas e treinamento de novos líderes para tentar mudar 

essa realidade. 

Objetivos e realizações: 

 Semear o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a fim de formar e alcançar cada 

vez mais discípulos nacionais; 

 Plantar igrejas fortes na Guiné-Bissau; 

 Formar líderes nacionais capazes de dar continuidade aos projetos; 

 Compartilhar com os líderes nacionais o DNA missionário; 

 Plantar igrejas autogovernadas, autossustentadas e autopropagadoras, sob a 

liderança de Deus;  

 Enfatizar pelo evangelismo e discipulado, o crescimento espiritual e a 

multiplicação de igrejas;  

 Mudar a realidade local das crianças de rua através do reforço escolar e 

profissional, visando a formação de cidadãos de bem; 

 Instalar atendimento nutricional nas unidades dos PEPE (programa 

socioeducativo) do país; 

 Proporcionar qualidade de vida aos jovens e adultos através da alfabetização, 

profissionalização, acompanhamento da saúde e outras ações;  

 Formar líderes batistas capazes de se tornarem semeadores de vida, 

multiplicando assim o potencial da liderança local, a fim de que se tornem 

independentes; 

 

 

 

 



 

 Prosseguir na alfabetização de adultos; 

 Prosseguir nos ensinos de língua portuguesa, formação teológica, treinamento 

de plantadores de igrejas e atendimentos de saúde; 

 Prosseguir na plantação de duas igrejas; 

 Continuar ajudando as mães na geração de renda; 

 Continuar investindo nas mães e seus bebês para diminuir o índice de 

mortalidade infantil e materna. 

 

Metas para 2020: 

 Realizar 280 atendimentos de enfermagem; 

 Realizar 100 atendimentos médicos gerais; 

 Atender 25 grávidas, 50 lactantes e 275 crianças; 

 Alcançar um atendimento mensal de 730 pessoas; 

 Compartilhar o plano de salvação com 500 pessoas novas a cada mês, usando 

diferentes estratégias de evangelismo; 

 Aumentar no mínimo mais dois PEPEs no atendimento da Nutrição; 

 Sair do aluguel e mudar a base da Missão Batista para uma sede própria; 

 Ordenar mais um pastor guineense batista;  

 Fazer a vedação (muro) do espaço que temos em Ponta Vicente; 

 Fazer o alicerce e construir a alvenaria do templo em João Landim; 

 Construir duas salas multiuso em Kilac para escola, para atendimentos de saúde 

e para as reuniões da igreja que está sendo plantada na aldeia; 

 Adquirir um espaço na aldeia de Nhili; 

 Avançar na nossa parceria com os Médicos de Cristo; 

 Melhorar nosso estoque de medicamentos; 

 Construir duas salas multiuso em Nhacra para o PEPE, para atendimentos de 

saúde e para as reuniões da igreja que está sendo plantada na aldeia; 

 Concluir mais uma edição do Ministério “Casados Para Sempre”; 

 

 

 

 



 

 Reiniciar a alfabetização de adultos; 

 Oferecer aula de português; 

 Realizar uma formação de Agentes de Saúde Nutricional;  

 Ter mais um estudante universitário guineense de medicina na equipe de saúde; 

 Realizar dois encontros acadêmicos; 

 Realizar, no mínimo, 10 treinamentos contínuos de Plantadores de Igrejas; 

 Realizar encontros mensais de Semeadores de Vida (plantadores de igreja). 

 


