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Sumário Executivo
Objetivo
Viagem missionária CEOC à São Tomé e Príncipe — 2020

Oportunidades para participação:

1. Ajuda na construção do aviário (Abr ou Mai)
Procuramos voluntários:
• Que percebam de construção, eletricidade, canalização, serralharia

ou carpintaria;
• Com boa capacidade de adaptação e amáveis com as pessoas,

mas rigorosos na execução das tarefas.

2. Colaboração no manejo das galinhas (Jun, Out ou Dez)
Procuramos voluntários:
• Que gostem de animais e do trabalho no campo;
• Que não tenham problemas em “arregaçar as mangas” e sujar-se;
• Que sejam engenhosos para criar novas soluções.

3. Participação no Instituto de Música Gospel (todas as datas)
Procuramos voluntários:
• Que possam ministrar aulas de teoria musical, instrumento ou disciplinas

de louvor e adoração;
• Que tenham facilidade em ensinar de diferentes formas, adaptadas

à realidade, por vezes sem energia elétrica;
• Que sejam simpáticos e interajam bem com os alunos.

4. Participação no PEPE de Água Izé [Projeto de educação pré-escolar]

(todas as datas)
Procuramos voluntários:
• Que possam dar formação aos professores do PEPE;
• Capazes de realizar atividades com as crianças (grupos de 50 alunos com

idades entre 4-6 anos).



Esboço do projeto
A ideia é receber 3-4 irmãos que possam dedicar um período de 10-14 dias para
missões transculturais, transformando a sua vida e servindo ao Senhor por terras
africanas. A hospedagem será na casa dos missionários Flávio e Marcelle, na
capital, São Tomé.

As atividades serão previamente agendadas para um melhor aproveitamento do
tempo da viagem missionária. Antes da viagem os participantes deverão preparar-se
com aulas de comunicação intercultural, desenvolvimento comunitário e missiologia.

Possíveis Datas — 2020
• Abr - 2 a 16 | 16 a 30
• Mai - 21 a 4/06
• Jun - 11 a 25
• Out - 1 a 15 | 15 a 29
• Dez - 3 a 17

Oferecemos
• Oportunidade de servir em missões com dons e talentos pessoais, durante

as férias, marcando positivamente a vida dos voluntários e também a de
todos que interagem com eles através da missão;

• Alojamento confortável com pensão completa e passeio turístico durante
a estadia ;)

ORÇAMENTO
Orçamento previsto para 14 dias de missão:

Descrição Preço unitário

Passagem aérea TAP - 1 bagagem de porão (23kg) + 1 bagagem de mão (8kg) € 440

Consulta do viajante + 2 vacinas € 46

Visto para 15 dias € 0

Alimentação - pensão completa (por pessoa) € 80

Total 566 €







http://bit.ly/gota-grao-youtube

Princípios e Valores

01 Paixão: Por Cristo
(Mateus 22:37)

02 Compaixão: Pelas pessoas
(Mateus 22:39)

03 Integridade: Com a nossa
vida pessoal
(Provérbios 22:1)

04 Excelência: Na execução
das nossas tarefas
(Eclesiastes 9:10)

05 Serviço: À Igreja de Cristo
(Gálatas 6:10)

06 Transparência: Com todos
os nossos recursos
(2 Co 20,21)

www.facebook.com/gotaemgrao

www.instagram.com/marcelle_gotaemgrao

www.gotaemgrao.comwww

VISÃO

Ver a liderança das igrejas evangélicas de São Tomé e Príncipe a desenvolver
uma ideologia responsável de investimento, acompanhamento e crescimento
na vida técnica musical e espiritual dos músicos, cantores e técnicos de
audiovisual que pertençam ao ministério de louvor da Igreja local.

Ver o agronegócio da produção de ovos a tornar-se uma referência de boa
prática de desenvolvimento local, investimento missionário e educação
ambiental. Com a geração de recursos locais e investimentos internacionais,
“fechar o ciclo” de toda a produção para ovos ecológicos, desde o cultivo da
matéria-prima da ração das aves à produção das embalagens.

Ver que o nosso agronegócio possa servir de exemplo para ser adotado em
outros países com o mesmo intuito missionário.

MISSÃO

Educação de Qualidade – Saúde e Bem Estar:

Levar o conhecimento da técnicamusical eministerial na prática doministério
de louvor, fundindo a música gospel africana com a técnica e estilo da música
erudita e jazz.

Garantir que os alunos, tenham uma boa nutrição alimentar durante o
período de aulas para elevar o seu nível de concentração. Desenvolver o
conhecimento básico de higiene pessoal e os cuidados com a saúde física.

Emprego Digno e Crescimento Econômico
– Consumo e Produção

Com o empreendedorismo, gerar emprego às pessoas da comunidade local
e proporcionar o crescimento técnico e académico daqueles que mais se
destacarem nas suas funções, proporcionando um pagamento justo pelos
seus serviços e um ambiente de trabalho inovador para a realidade local.

Zelar pelo bem-estar dos nossos animais e pela produção responsável.
Evitar a introdução no país de produtos não reutilizáveis ou recicláveis.
Que o volume de negócio não ponha em causa o ecossistema local e que o
lucro não esteja a cima das pessoas.

Que os recursos gerados, sejam unicamente para a Glória de Deus e o
crescimento do Seu Reino. Seja no sustento da vida missionária, seja no
investimento ao apoio e ao desenvolvimento da saúde, educação e da cultura
de São Tomé e Príncipe.



www.gotaemgrao.com


