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Contato pessoal, sejam os espontâneos ou
aqueles que de forma estratégica
alcançarmos, nos cafés, lar de idosos etc. 
Sendo empáticos aos vizinhos e conhecidos,
oferecendo-lhes algum presente, ou algo
comestível para ajudar nessa aproximação.
Evangelismo usando a bíblia gerando
compreensão das histórias e ensinos bíblicos.
Discipulado online e presencial, com cartilhas
escritas, livros, vídeos e outros materiais. 
Treinamento formal de liderança com material
apropriado, para que os convertidos cheguem
a maturidade, e exerçam liderança.
Apoio à outros campos da Apmt através da
prótese dentária e outros suportes
Em parceria com algum dentista, faremos
próteses dentárias, para grupos específicos
de pessoas que necessitem, dando a elas a
oportunidade de sorrirem novamente, e
melhorando a auto estima. 
Abrindo portas para comunicar o evangelho.
Aplicar aulas de artesanato em geral.
Visitas a ONG's e projetos assistenciais,
escolas. Se possível, fazer parcerias,
oferecendo-lhes apoio.

S E J A  N O S S O

P A R C E I R O !
Miss. Fábia: 27 988096672

Rev. Wanderson: 27 988174983

@fabia_rocha_santos

@estherrocha__

boasnovasportugal@gmail.com

Wanderson Matheus

Wanderson Matheus dos Santos

Conta Bancária - Banco do Brasil

Ag. 1400-1   C/C: 50.449-1
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METOLOGIAS E
ESTRATÉGIAS



0,4
%

Porque Portugal, mesmo
sendo considerado um país

cristão, tem apenas 0,4%
de cristãos protestantes - e

desses, apenas 30% são
portugueses.

No ano 2000, Portugal tinha
1630 igrejas protestantes.
Em 2016, esse número caiu
para 964. Mais de 660
igrejas fecharam as portas
em 16 anos.

Porque Portugal é rico em
sua história, mas pobre

espiritualmente. O país tem
altos índices de ateísmo,

depressão e suicídio.

Também formada pelo IBEL
em 1997, Fábia é protética e
tem trabalhado servindo
com sua profissão em
projetos missionários no
Brasil e exterior, já tendo
servido no Sertão, em tribos
indígenas, quilombos, na
África e no Peru.

FÁBIA ROCHA SANTOS

Nascido em Dom Cavati -MG, no
dia 11.04.74. É pastor
presbiteriano, formado pelo IBEL
(1998) e SPS (2005). Atualmente
patoreia a IPB de Andorinhas
em Vitória/ES.

Já pastoreou em  Anchieta/ES,

Indaiatuba/SP e Iconha/ES.  É
casado desde 1999 com a Fábia,

e pai da Esther, Lucas e Daniel.

WANDERSON MATHEUSboas novas
    portugalpara

POR QUE PROJETO

Porque a Europa, que já enviou
mais de 30 mil missionários
pelo mundo, hoje se considera
pós-cristã. O continente viu
sua população cristã
protestante diminuir de 45%
em 1900 para 2% atualmente. 

UM POUCO SOBRE NÓS

Nossa primogênita Esther,

nasceu em 27/12/00 e é
Técnica em Meio Ambiente.

Lucas nasceu em 30/07/03
e cursa o Ensino Médio.

Daniel, nosso caçula, é de
14/07/07 e está no Ensino
Fundamental. 

NOSSOS FILHOS

ORE
CO
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Por um ministério frutífero
entre os portugueses;

Pelos estudos e adaptação
dos nossos filhos;

Pela provisão divina para
levantarmos intercessores,

mantenedores e
mobilizadores.

ANO          ALVOS   
Levantamento de

recursos.

2021
Chegada em Portugal;

Aprender a cultura
e buscar contatos.

 

2022
Treinar líderes crentes

que estejam maduros, e
continuar o discipulado

com os demais.

2020
2° Sem.

Preparar grupo base e
fortalecer líderes para

participar do 
desenvolvimento do

trabalho.

2023
1° Sem.

Retorno ao Brasil para
apresentar o novo ciclo
do projeto para Apmt e
renovação de parcerias.

2023
2° Sem.

CRONOGRAMA 
 ( PREPARAÇÃO, PROJETO, LEVANTAMENTO DE

RECURSOS E AÇÕES EM CAMPO)


