
 

 
 

 

 

 

 

    Associação Missionária Manancial para as Nações  

 

APRESENTA 

 

Projeto missionário “LEVANTANDO OS MUROS DA GUINÉ BISSAU” 

 

    
O presente projeto 
sócio humanitário 
ao povo guineense,  
através de todos 
meios lícitos e 

disponíveis; 
conforme descrito a 
seguir, visando o 
cumprimento nas 

necessidades 
básicas descritas 
pela UNESCO, 

oferecendo 
oportunidades à 
igreja brasileira e 
do exterior, bem 
como voluntários e 

vocacionados, que possam contribuir, seja com suas vidas, suas contribuições 
e suas orações, para que um dia possamos ouvir o maravilhoso cântico do 
cordeiro: “ Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste 
imolado e resgataste para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, 
língua, povo e raça” Ap. 5:9   

OBJETIVOS 

• Promover o intercâmbio sócio, cultural entre Brasil e Guiné-Bissau, 

• Criar condições para exercício da cidadania em relação à melhoria da qualidade de vida e 
da qualidade ambiental. 

• Promover avanços da obra assistencial nas periferias da capital, interior do país e nas ilhas. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
NECESSIDADES 

 A grande necessidade é sem dúvida alguma, de recursos financeiros, visto que um 

trabalho desse gênero requer gastos significativos, para fazer frente a divulgação (faixas, 

cartazes, panfletos, rádios, etc.), bem como estrutura do evento e locomoção da equipe. 

 

 

CONSTRUÇÃO 

DE UMA BASE 

MISSIONÁRIA 

 

 

 

O grande alvo do projeto é a de construir um centro multiuso.  O centro servirá como base 

missionária; servirá também para realização dos eventos, cursos e acampamentos. Acreditamos 

que a construção desse centro irá valorizar e maximizar as oportunidades de capacitação e lazer 

para esta comunidade. Uma parte do terreno será destinada para projetos sociais, como escola, 

unidade pré-hospitalar e outros para o lazer.  

Nessa fase inicial queremos construir dois pavilhões, um servirá como dormitório e outro um 

salão para multiuso, com capacidade para quinhentas pessoas. Teremos escola, unidade pré-

hospitalar, salão para reunião, quadra poliesportiva, etc... Investimento total da construção está 

orçado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Iniciamos, em Janeiro de 2017, a construção de nossa primeira base missionária em Djabada 

Porto, uma ilha situada no centro-sul do país, na região de Quinara, setor Tite, com cerca de 

1.800 habitantes, mas ainda a muito o que fazer, pois a pouco investimento, sem falar na grande 

dificuldade em transportar todo e qualquer tipo de material para construção, haja visto termos  

de comprar tudo na capital Bissau, e o transporte se faz via marítima, por meio de canoas 

pequenas e precárias.   



 

 
 

 

 

 

PROGRAMAS 

1. PROGRAMA DE ADOÇÃO MISSIONARIA – consiste em mobilizar igrejas do Brasil e exterior, 

para apoiar a evangelização daquele país, através da adoção de missionários autóctones, seja 

de forma individual ou em parceria, a um um custo completamente acessível para qualquer 

igreja, (cerca de 400 reais mensais), formando uma força tarefa nativa sob a nossa supervisão, 

possibilitando a expansão da evangelização e o cumprimento do IDE de Jesus. 

  

2. PROGRAMA REDE AO MAR, é um programa de evangelização em massa, visando alcançar o 

maior número de pessoas possíveis, através de CRUZADAS MISSIONÁRIAS. 

Cientes de que os movimentos evangelísticos em massa podem produzir grandes resultados 

dentro do contexto de compartilhamento transcultural, objetivamos promover uma série de 

cruzadas missionárias no país. 

3. - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

❖ CAFÉ DA MANHÃ NAS ESCOLAS 

 O “mata-bicho” 

como é conhecido 

no país – é o café da 

manhã das crianças 

guineenses, ou 

simplesmente uma 

merenda escolar. 

Nas escolas do país 

não existe nenhum 

programa de alimentação escolar, com isso objetivamos atender os alunos para que os mesmos 

se sintam motivados e favorecidos no processo ensino-aprendizado, com cerca de R$ 30,00 

(trinta reais) ao mês apadrinhamos uma criança, oferecendo-lhe alimentação escolar, suporte e 

pagamento de seu ensino básico.  

 



 

 
 

 

 

  

 

❖ TRANSPORTE MARITIMA E PESCA   

  Compra de dois barquinhos: um para transporte, que será usado para acessar as ilhas (locais 

de difíceis acessos); ajudar na circulação das pessoas com seus produtos para zona continental 

e o outro se destina à pesca, garantindo emprego para jovens e mulheres; contribuindo assim 

na redução da pobreza e desemprego, que é altíssimo. Projeto orçado em torno de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais)  

Com isso, criar fundo para os projetos sociais, pois as atividades de transportes serão cobradas 

e o pescado será vendido para criar fundo de sustentabilidade para os projetos a serem 

implementados. 

 

 Resultados Esperados: 

• Muitas ilhas serão alcançadas com o Projeto. 

• Facilitação ao acesso às ilhas, permitindo circulação dos bens, evacuação de doentes, 

produtos agrícolas para mercados. 

• Redução de pobreza e desemprego na comunidade; isto, através do serviço de captura 

do pescado e sua venda no mercado 

A Base terá suporte financeiro para implementar seus projetos.  

 

Aqui estão dois barcos alugados levando pessoas para igrejas na ilha de Djabada 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

❖ CORTE E COSTURA 

Criar pequenos grupos de 

mulheres com objetivo de 

formá-las e capacitá-las com 

o conhecimento no domínio 

de corte, costura e 

artesanato; apoiá-las para 

superar dificuldades de 

desemprego que é muito alto, 

principalmente nessa camada 

feminina, contribuindo assim 

para elevar nível social das 

pessoas. Precisamos adquirir 

máquinas de costura e 

materiais de costura, como 

pano, linha, tesoura, agulha, 

etc... afim de iniciar as 

atividades. Material orçado em 

torno de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

❖ CARRO PARA VISITAS A COMUNIDADES DISTANTES 

Guiné-Bissau é um país que 

ainda não é totalmente 

alcançado, há muitos povos 

para serem assistidos e vários 

povoados distantes onde se 

deve fazer chegar ajuda. No 

entanto, os voluntários 

encontram muitas dificuldades 

em ter que se deslocar até 

àqueles lugares. Tendo carro 

para facilitar essa deslocação 

acelerará os trabalhos. Projeto 

orçado em R$ 25.000,00 (vinte 

e cinco mil reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

LEVANTANDO OS MUROS DA GUINE BISSAU, em parceria com o Podium Marketing & Eventos, 

dirigida por Valmir Terezani e Equipe, realiza, juntamente com o apoio de todos: população, 

líderes das comunidades, poder público, comerciantes e etc, eventos esportivos, principalmente 

corridinhas  voltados para o público infantil com o intuito de combater o visível sedentarismo 

que, na Guiné Bissau seria estarem dispersos enquanto não estão nas escolas, visto não terem 

acesso a nada, passando assim muito de seu tempo ociosos. Não podemos deixar que isso 

persista! É nosso dever recolocar as futuras gerações no caminho saudável, trilhado pela prática 

de esportes! 

 

❖ PROJETO SEMENTINHAS DO BEM 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dispersos enquanto não estão nas escolas, visto não terem acesso a nada, passando assim 

muito de seu tempo ociosos. Não podemos deixar que isso persista! É nosso dever 

recolocar as futuras gerações no caminho saudável, trilhado pela prática de esportes! 

CONTATO PARA CONHECER O PROJETO E AJUDA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIMAN – Associação  Missionária Manancial para as Nações 

Adilson José da Silva - idealizador e diretor geral 

adilson-jose@ig.com.br; Tels: (55) 21-97565- 6974, 

Depósito em conta bancária: 

Banco do Brasil – ag. 8016-0 conta 7736-4, em nome de 

ASSSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA MANANCIAL PARA AS NAÇÕES  - CNPJ 

33498639/0001-06 
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