
20 anos da graça de Deus em ação 
Relatório dos projetos da Associação Missão Esperança



A todos a manifestação de nosso carinho e que o Senhor continue nos
abençoando e abastecendo nossa fé. 
Esperamos que essa carta os encontre bem, guardados pelo Senhor.
Que ano tivemos! Que ano, meus irmãos!!! Devido ao cenário imposto
pela pandemia do novo Coronavírus, tivemos que mudar radicalmente
todos os planos traçados para o ano, especialmente o treinamento de
obreiros nos campos, conferências de mobilização missionária e
intercessão pelos povos, que seriam oportunidades ímpares de
mobilizar e despertar as igrejas locais nos nossos campos para
missões, continuando o movimento iniciado anos atrás, que vem
sendo semeado com muito carinho. 
Vivemos, porém, em um ambiente novo e em circunstâncias antes
inimagináveis, com novas portas se abrindo, novas formas de
comunicar o evangelho e discipular, tendo muito maior alcance. 
Convidamos você a celebrar conosco a boa mão de Deus sobre a AME,
seus obreiros e projetos nos campos.

AGRADECIMENTOS



Com o isolamento, foi necessário buscar formas de ministração
especial aos obreiros, maior acompanhamento emocional-espiritual, e
visando suprir alimentos aos que perderam seus sustentos.
Realizamos então:
- Pastoreio online dos obreiros de campos;
- Formação de Relógio de Oração com uma centena de intercessores
comprometidos com o reino, orando sem cessar no Brasil e nos
campos;
- Programa SOS COVID-19 de distribuição alimentar;
- Autossustento: horta, peixe, comida;
- Abertura loja de frutos do mar Nusantara com 5 sócios empresários
cristãos, visando autossuficiência para financiar os projetos nos
campos;
- Introduzimos ministério integral às igrejas locais com distribuição
alimentar aos membros carentes que perderam seus empregos, sem
recursos, afetados pela pandemia, acompanhada por atendimento
emocional, ministrações da Palavra e orações.



PROJETO SAFIRA

O Projeto Prata da Casa em Nias foi
suspenso e os obreiros voltaram para
suas casas. Em Mtw os encontros
presenciais foram suspensos até
outubro, quando houve autorização para
a realização de encontros dentro dos
novos padrões sanitários. A construção
do Centro de Convivência está
caminhando, graças ao esforço e muita
força de vontade dos obreiros, que
estão fabricando os tijolos e se
envolvendo diretamente na logística de
fazer chegar os insumos no local, pois
trata-se de lugar de difícil acesso. As
crianças dos projetos receberam ゃum
ovo por diaゅ e as famílias mais carentes
receberam arroz dentro do programa de
alimentação SOS Covid-19.

PRATA DA CASA

Essa escola-dormitório tem feito uma
enorme diferença na educação e nas
vidas das crianças e adolescentes que
vivem lá. Muitos ganharam prêmios em
concursos oficiais do governo.
Continuamos a alimentar 50 dos 135
alunos. É a escola de onde vieram os 6
alunos bolsistas que recebem bolsa
universitária integral da AME na cidade
metropolitana fora das ilhas.
INTERCEDAM para que as que
concluíram o Ensino Médio consigam
continuar estudando, pois ainda não
conseguiram bolsas nas faculdades que
custam caro, tendo que morar em
outras ilhas maiores.

ESCOLA-DORMITÓRIO
LANTERNA DA ESPERANÇA



O discipulado continuou acontecendo,
ainda que virtualmente. Os pequenos
grupos continuaram se encontrando e
sendo alimentados pela palavra,
encontrando encorajamento e
aconselhamento para cada pessoa. O
treinamento de liderança continuou
firme também capacitando e atuando
junto com pastores e obreiros. Oremos
porque as transmissões de cultos online
foram benção e a grandiosa proclamação
da Palavra adentrou lares antes
inimagináveis!
A escolinha de Futebol continuou
enviando atividades para seus alunos
realizarem com suas famílias,
propiciando momentos bons de convívio
em família no isolamento.

Com todas as atividades presenciais suspensas,
os obreiros passaram a visitar a comunidade ao
redor atendendo suas necessidades físicas,
emocionais e espirituais, levando a Palavra de
Consolação, alimento, e aconselhamento,
atuando até mesmo contra comportamentos
abusivos e maus tratos de familiares
angustiados, estressados e desesperados pelo
isolamento e falta de recursos financeiros. 
Os cursos de culinária, informática e
reforço escolar voltaram a ser ministrados
no último trimestre do ano e em agosto foi
realizado o treinamento teológico-
missiológico e de evangelismo aos
bolsistas e atualização de obreiros em
aconselhamento com treinadores
parceiros locais, online com professores
brasileiros, e estudos bíblicos com foco em
alcance aos não alcançados semanalmente
pelos nossos obreiros.

PLATINUM

CENTRO DE TREINAMENTO
TRANSCULTURAL



Os projetos continuam quase sem
interrupção, fecharam por somente um mês,
logo no início da pandemia: pré-escola Fuan
Domin, projeto agrícola e alcance ao povo no
interior e fortalecimento da igreja local,
escola bíblica, discipulado dos ex-bolsistas
”hoje líderes). O projeto agrícola tem
crescido e outras regiões do país estão
solicitando também auxílio para melhoria do
cultivo. Mais igrejas tem solicitado o apoio de
nossos obreiros na ministração da Palavra,
discipulado e trabalho com jovens. 
Quando entramos no Timor Leste os
evangélicos eram discriminados,
desprezados. Os primeiros folhetos da
AME citavam o objetivo de ゃformar uma
nova geração ajudando a transformar o
paísゅ. Estudantes universitários foram
discipulados e hoje brilham para a
glória do Senhor. Hoje profissionais nas
suas áreas, deram aulas e organizaram
o curso de preparo de professores de
religião protestante para capacitar a
lecionarem nas escolas públicas de
todo o país. Isso é muita graça de Deus
podermos ver a colheita do trabalho de
tantos anos.

PROJETOS EM TIMOR LESTE

JADE
Continuamos com o apoio e discipulado
ao orfanato Makarios, aulas bíblicas em
inglês, ensino para crianças em uma
escola internacional, estudo bíblico e
cursos para mulheres, discipulado de
jovens, mesmo virtualmente. Estão
caminhando para montar projeto de
costura para auto-sustento com as
moças que fizeram curso de corte e
costura terminando já no início da
pandemia.



Foi criada a Turminha da Lili ”link para
acesso:
https://www.youtube.com/channel/UC
ZdNifoeSH_a1wZxRR7rKpg), vídeo
infantil com princípios cristãos na
língua local, disponibilizado
gratuitamente pela internet material
de qualidade no país onde inexiste
material evangélico infantil na língua e
respeitando a cultura local. Está com
boa recepção e pedidos para
ministrar. Em outubro a equipe junto
com uma missionária brasileira da
JOCUM prestou socorro emergencial a
mais de mil pessoas vítimas das
enchentes, distribuindo toneladas de
arroz, miojo, e outros itens em três
locais.

CAMBOJA



A AME continua atendendo às vítimas de
desastres naturais. Em 2020, nações
como Camboja, Mdn, Beirute/Líbano,
Índia e Filipinas foram atendidas com
alimento físico e espiritual, pela graça de
Deus. Algumas ações realizadas em 2020:
- Distribuição alimentar para 1.500
pessoas vítimas de enchente SOS
CAMBOJA ENCHENTE;
- Doação alimentar para um mês para 25
famílias vítimas da explosão em Beirute; 
- Doação alimentar única para vítimas
ciclone Amphan numa baía na Índia;
- A igreja Petra, com nosso apoio,
distribuiu marmitas, esteiras, arroz,
cobertores e artigos de higiene para as
vítimas da enchente em MDN, através da
campanha SOS Enchentes;
- Envio de alimentos para 600 famílias
vítimas da passagem de 8 ciclones e
tufões em apenas um mês, um deles
considerado o mais forte do mundo em
Barangay Macabud Rodriguez Rizal pelo
SOS Filipinas;

S.O.S. CATÁSTROFES

S.O.S. CAMBOJA

S.O.S. FILIPINAS

S.O.S. ENCHENTES EM MDN

S.O.S. CAMBOJA

SOS CICLONE AMPHAN



DDesde o início da pandemia do novo Coronavírus, a AME viu a dor dos que ficaram
sem trabalho devido ao isolamento social e se mobilizou para atender de forma
física, mental, emocional e espiritual distribuindo alimento básico para mais de mil
pessoas mensalmente em países no Sul e Sudeste da Ásia e no Brasil alcançando
quase 2 mil pessoas.
Foram várias atuações:
- Projeto Um Ovo por Dia mensal para as crianças Projeto Prata da Casa em MTW e
arroz para famílias mais pobres;
- Projeto Um Ovo por Dia para Projeto Prata da Casa mensal na Ilha de Nias e arroz
para as famílias mais pobres;
-  Alimentos básicos para 21 famílias em Java Central mensal e Bolsa para 3
estudantes num orfanato escola religiosa da religião da maioria da população
- Entrega de 110 cestas básicas para as crianças e famílias vítimas do Ciclone
Amphan, Calcutá, Índia, Projeto Grace Community Centre;
- Distribuição de Ovos-arroz mensal para Escola bíblica e obreiros da GPDI em Nias;
- Distribuição de Alimentos mensal para membros das igrejas parceiras do CTT,
povo Karo e povo Nias;
- Apoio financeiro ao Projeto Intimidade por 4 meses com distribuição de
cobertores e marmitas para moradores de rua nas noites frias de São Paulo, e em
dezembro preparadas as marmitas pela AME;
- Distribuição mensal de legumes para 7 projetos sociais de várias igrejas na
Grande SP principalmente na região ABC financiado pela IBNU em cooperação com
o Projeto Apiai cooperativa de pequenos agricultores;
- Distribuição alimentar esporádica para 80 famílias muito carentes em Myanmar;
- Distribuição alimentar única para 470 famílias em Bali e custo de matrícula escolar
de dezenas de crianças;
- Distribuição alimentar mensal para 44 famílias da GPI, a igreja dos obreiros locais
na cidade base da AME;
- Duas entregas de alimentos para 130 famílias do Projeto Infantil Esperança do
obreiro Fábio, e ajuda mensal de peixe para as crianças;
- Distribuição de álcool gel, sabonetes, máscaras e vitamina C para 376 presidiários
em Bali num culto natalino online. Que Deus fale e leve transformação firme nas
vidas;

ESPERANÇA NO
COVID-19



noites frias de São Paulo, aos desabrigados da explosão em Beirute, na
passagem de ciclone e Covid na Índia, ou em nossos próprios campos.
Pessoas de povos não alcançados foram abraçadas e apoiadas por nossas
ações.
Celebramos 20 anos de fundação da AME, que foi registrada inicialmente em
Timor Leste, nosso primeiro campo no ano 2000, logo após a guerra pela
independência do país. Louvamos a Deus por nos permitir chegar até aqui
conforme a sua boa mão, sendo sal e luz a muitos perdidos e sem esperança.
Agradecemos a cada parceiro, mantenedor, obreiro, intercessor, igreja que
acreditou em nossa missão e tem caminhado conosco. Realizamos um culto de
celebração, reunindo dezenas de pessoas no Brasil, Europa e Sudeste Asiático!
Foi lindo ver tudo o que Deus tem feito, desde a semeadura, lançada sob muito
choro enquanto a semente era lançada, com alegria temos ceifado seus frutos.
Glórias sejam dadas a Deus.
Agradecemos por fazerem parte desse movimento de expansão do Reino
conosco. Continuem conosco segurando as cordas. Convidamos a acompanhar
nossas atividades através das nossas redes sociais ”Instagram e Facebook).
Façam parte de nosso Relógio de Oração, contribuam financeiramente, e vão
aos campos anunciar as boas novas e fazer parte diretamente do plano de
redenção de nosso Senhor, que tem se cumprido a cada dia.

Juntos pelo Reino,
Diretoria AME

Foi um ano de muitos desafios. Sem ida às
igrejas para divulgar a AME, muitos
mantenedores perdendo suas fontes de
renda. Ainda assim, Deus tem guardado a
AME financeiramente para que possamos
continuar ministrando. Não precisamos
fechar nenhum projeto. E,
milagrosamente, conseguimos ser a
resposta de oração de muitos que
clamaram por socorro, seja nas 



:

SIGA-NOS NAS REDES
SOCIAIS:

facebook.com/amesperanca

amesperanca.com.br/

instagram.com/amemissaoesperanca/


