VENEZUELA | AMÉRICA DO SUL
PROJETO: DNA Missionário - Venezuela
INÍCIO DO PROJETO: 2015
COORDENAÇÃO: Ruy Oliveira (trabalham 126 missionários da terra).
MOTIVAÇÃO: A Venezuela vem ao longo dos últimos anos enfrentando uma grande
crise política e social, que se tornou uma crise humanitária com a saída de mais de 4,5
milhões de cidadãos do país, entre migrantes e refugiados. Ao mesmo tempo, os
batistas venezuelanos seguem trabalhando para a expansão do evangelho, com a
plantação de igrejas e desenvolvimento de novos líderes em todo o país e também para
outros povos e nações. Dentro deste contexto, surgiu a possibilidade de atuarmos para
fortalecer este movimento missionário dos batistas venezuelanos.
OBJETIVOS E REALIZAÇÕES:









O DNA Missionário - Venezuela tem colaborado para o avanço da obra
missionária a partir de missionários venezuelanos, dentro e fora de seu país. O
objetivo é que se torne uma parceria para o envio de missionários venezuelanos
a povos e lugares não alcançados;
Apoio humanitário e evangelização de migrantes e refugiados que cruzam a
fronteira da Venezuela com a Colômbia, na cidade de Cúcuta. Sustento dos
missionários que atuam na Casa Missão Batista em Cúcuta, onde milhares de
venezuelanos são atendidos mensalmente. Promoção à participação de
voluntários brasileiros para atuarem no projeto.
Suporte ao Programa PEPE Venezuela, sustentando missionários plantadores
de igreja que atuam naquele país e dando apoio permanente a coordenação
internacional do PEPE.
Sustento de líderes estratégicos da Convenção Nacional Batista da Venezuela
(CNBV) a fim de que as atividades não sejam prejudicadas por falta de sustento
para os mesmos.
Estabelecido um convênio com a CNBV para o sustento de 100 missionários em
diferentes regiões do país.
Assessoramento e capacitação a líderes do Departamento de Missões e
Evangelismo da CNBV para o desenvolvimento de missões internacionais.

METAS PARA 2020:




Mínimo de 1.000 migrantes e refugiados atendidos mensalmente na Casa
Missão Batista em Cúcuta;
Atender, por meio do PEPE, crianças em idade pré-escolar, preferencialmente
sem condições de ingressarem com recursos próprios em uma pré-escola, e
prestar suporte as suas famílias;
Contribuir com o sustento de missionários que estão atuando dentro da
Venezuela, líderes da Convenção Nacional Batista da Venezuela com ênfase em
missões internacionais.

