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PROJETO: Sublime Tarefa 

INÍCIO DO PROJETO: 2020 

COORDENAÇÃO: missionárias Ana Cristina da S. Santos e Maria Esmeralda A. da 

Silva. 

 

MOTIVAÇÃO: A comunidade de Ndunda 2 é uma região com elevado índice de 

desnutrição infantil, igrejas com pastores sem formação e capacitação, muitos pessoas 

em dependência química, desempregados (principalmente mulheres) e um grande 

número da população não tem formação escolar. Trata-se de uma área de imigrantes 

de países e cidades vizinhas, além de ter sido uma região muito devastada pela 

passagem do Ciclone Idai, em Março 2019. 

 

OBJETIVOS E REALIZAÇÕES: 

 Pesquisas de campos, reuniões com líderes e secretários do bairro e moradores 

para identificar suas reais necessidades; 

 Palestras sobre higiene e limpeza do lar e aulas de culinária;  

 Ações sociais;  

 Recreação infantil, cultos com as crianças e adolescentes,  

 Atividades dos ministérios de Mensageiras do Rei e Embaixadores do Rei com 

pré-adolescentes; 

 Acompanhamento familiar por meio do PEPE; 

 Atividades nas áreas de educação; 

 Aulas de culinária universal, corte costura, artesanato, violão, canto em coral, 

bandinha e corte de cabelo e barba;  

 Desenvolvimento na comunidade com uma cooperativa agrícola; 

 Ensino de hábitos de higiene. 

 

 

 

 



 

METAS PARA 2020: 

 Criar parcerias para fornecer ferramentas de capacitação à comunidade no 

sentido de apoiar as áreas de saúde, proteção e crescimento social, visando 

acabar com o ciclo de pobreza; 

 Oferecer cursos profissionalizantes para promover formação profissional e 

oportunidade de geração de renda familiar; 

 Construir uma sala para realizar as aulas do curso; 

 Comprar equipamentos para o projeto com mesas, cadeiras, utensílios de 

cozinha, material escolar, máquinas de costura e violões. 

 Capacitar e preparar líderes e professores de EBD; 

 Promover na igreja pequenos grupos, evangelismo e visitação aos lares; 

 Arrecadar verbas e apoio para a realização do projeto Sublime Tarefa; 

 Adquirir um automóvel adequado para a região, tornando possível o transporte 

dos materias e pessoas quando necessário. 

 


