PROJETO
CAMPOS BRANCOS
Noa mião é maior que a noa vida!
~

CARTA DE APRESENTAÇÃO
Somos os fundadores do projeto
Campos Brancos e membros da
Assembleia de Deus em Maracanã/PA,
credenciados pela SENAMI e gostaríamos
de lhe apresentar o PROJETO CAMPOS
BRANCOS, que pela fé e sem nenhuma
ajuda pública tem alcançado os lugares
mais pobres e menos alcançados das
regiões Norte e Nordeste do Brasil.
~

Apresentação:
Somos uma organização não-governamental,
comprometida com a evangelização dos segmentos
menos alcançados do Brasil: indígenas, ribeirinhos,
quilombolas, sertanejos e os mais pobres das regiões Norte
e Nordeste. Trabalhamos desde 2005 na região de
Maracanã-PA.
Temos 24 bases missionárias, oferecendo serviços
gratuitos na área evangelística, educacional, promocional
e de assistência social. Tudo pela fé, sem nenhuma ajuda
governamental.

nossos projetos
Ÿ Curso de Missões Transculturais Pakau Oro Mon
Ÿ Creche Escola Missionária Peniel
Ÿ Programa Ateliê Social
Ÿ Programa de Adoção Missionária - PAM

Público alvo
Ÿ Crianças, adolescentes e suas famílias.

~ VALORES
MISSÃO, VISÃO,
~
missão:
Promover o desenvolvimento
humano através do ensino
b í b l i co - c ri s t ã o, d o re fo rço
escolar, da assistência social e
de ações socioeducativas.

~
visão:
Ser reconhecida como uma
organização comprometida
com a evangelização e com a
melhoria da qualidade de vida
das famílias nas regiões que
atua.

VALORES:
Na conduta pessoal: caráter
cristão, dignidade, integridade
e humildade.
No serviço: ética,
honestidade, competência,
responsabilidade e disposição.
Nos relacionamentos:
lealdade, respeito,
compreensão e empatia.
Na sociedade: excelência nos
serviços prestados.
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~
Ÿ Curso De Missões Transculturais Pakau Oro Mon
~
Treinamos moças
e rapazes em bases separadas no regime
de internato, localizadas no município de Maracanã-PA, pelo
período de dez meses. Aqui eles recebem treinamento teórico e
prático na área missiológica, ensinam na Creche Peniel Sede,
trabalham nas igrejas próximas e realizam evangelismo nos
ramais, após a formatura, se aprovados, vão para o campo
missionário abrir novas bases.
Temos o curso de missões nas modalidades: semipresencial e à
distância. E duas extensões do curso na vila Derrubada
(Maracanã/PA) e São Tomé (Portel-Marajó/PA).

sede do projeto
e base feminina

base MASCULINA

Ÿ Creche Escola Missionária Peniel
Temos 24 bases missionárias PENIEL em lugares não-alcançados ou insuﬁcientemente
alcançados pelo Evangelho. Em todas as nossas unidades oferecemos gratuitamente
alfabetização, reforço escolar, alimentação, exposição do Evangelho, discipulado e outras
atividades recreativas, além de desenvolvemos projetos para a melhoria da qualidade de
vida das famílias. Estamos nas seguintes localidades:
1. Sede e centro de missões- Maracanã/PA
2. Derrubada - Maracanã/PA
3. Beira-Mar - Maracanã/PA
MISSIONÁRIOS
4. Borralhos - Santo Antônio do Tauá/PA
5. Tatuteua - Maracanã/PA
6. São Tomé - Portel/PA
7. Lagoa da Boa Esperança - Várzea Branca/PI
MISSIONÁRIAS
8. Bacabal - Salvaterra/PA
PROJETOS
9. Cumucuru - Portel/PA
MISSIONÁRIOS
10. Gurupá - Teresina/PA
ADOTADOS
11. Lagoa da Onça - Várzea Branca/PI
12. Curuçazinho - Maracanã/PA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
13. Cruzeiro - Maracanã/PA
14. Floresta - Boqueirão/PI
15. Seu Chicó - Portel/PA
16. Santa Luzia -Portel/PA
17. Piarim - Portel/PA
18. Mina - Maracanã/PA
19. Pracuru- Portel/PA
20. Santa Helena -Maracanã/PA
21. El Sacrifício - Bolívia
22. Pracuru 2 - Portel/PA
23. Curuçambaua - Maracanã/PA
24. Olho D’Água - Boqueirão/PI

70 EM CAMPO

24 BASES

8

MAIS DE MIL
ATENDIDAS.*
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Ÿ

PROGRAMA ATELIê SOCIAL

Esse é um programa social do Projeto Campos Brancos destinado a mães da
comunidade e que oferece cursos e oﬁcinas proﬁssionalizantes gratuitos, incluindo todos os
materiais necessários à aprendizagem.

~
Ÿ PROGRAMA DE ADOÇãO MISSIONÁRIA - PAM
O Projeto Campos Brancos passou a socorrer missionários que estão trabalhando em
regiões difíceis e sem o apoio suﬁciente. Um investimento pela fé! Estamos nos seguintes
locais:
1. Aldeia Indígena no Rio Purus (Acre/Peru);
2. Aldeia Ymoroti/Água Blanca (Paraguay);
3. Ilha de Paricatuba (Marajó/Pará);
4. Brejão da Caatinga (Bahia);
5. Assentamento Barriguda (Piauí);
7. Província da Zambézia (Moçambique);
8. Pequizeiro (Tocantins)

pROJETOS FUTUROS
Ÿ Base de Casais (Maracanã/PA)
Ÿ Base Peniel na comunidade Quilombola Acauã (Poço Branco/RN)
Ÿ Base Peniel na comunidade Recreio (Maracanã/PA)
Ÿ Base na Ilha de Urubueua (Abaetetuba/PA);
Ÿ Base Peniel na Colômbia.

povos alcançados

Ribeirinhos

quilombolas

Sertanejos

indígenas
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COMO VOCê PODE AJUDAR:
Como você pode ver, os desaﬁos mensais são grandes! Todas as creches, ações e
projetos são desenvolvidos pela fé. Nossa organização não tem ﬁns lucrativos e não
recebemos nenhuma ajuda governamental. São poucos os que têm olhado com carinho
para a obra missionária entre os mais pobres e distantes, é uma missão que não traz status e
não tem retorno ﬁnanceiro, mas sabemos que nesses lugares tão difíceis, na sua maioria
sem energia elétrica, sem internet e sem sinal de celular estão as pessoas que nosso Senhor
deseja salvar.
Precisamos de ajuda, tanto ﬁnanceira, quanto na divulgação desses trabalhos, sei que
existem muitos crentes sinceros que amam missões e que nos ajudariam se tivessem
conhecimento do que está sendo feito! Creio que precisamos nos unir para tornar Cristo
conhecido no nosso quintal e reconhecer que a responsabilidade é só nossa. Temos mais de
dez mil vilas ribeirinhas ainda não alcançadas, mais de seis mil assentamentos nordestinos,
mais de dois mil quilombos e mais de cem tribos indígenas em completas trevas espirituais.
A tarefa é gigantesca e Deus só pode contar conosco! Ajude-nos a manter nossos trabalhos e
a avançar!
Você pode ajudar sendo um intercessor, um divulgador ou um colaborador ﬁnanceiro
dessa obra, pode adotar uma de nossas bases missionárias e/ou um de nossos
missionários que ainda não têm manutenção e também pode enviar material escolar,
evangelístico, roupas e calçados, alimentos não-perecíveis, brinquedos e jogos educativos
para as nossas bases

siga-nos nas redes sociais

como investir financeiramente

Miss. Kelem Gaspar
@kelemgaspar
www.missionariakelemgaspar.com.br
missgaspar@ig.com.br

Banco do Brasil (001) Ag: 2123-7 C/C: 19167-1
Associação Missionária Campos Brancos
CNPJ: 18.368.691/0001-46

Projeto Campos Brancos
@pakauoromonoﬁcial
camposbrancos@hotmail.com

Banco do Brasil (001) Ag: 1436-2 C/C: 6993-0
Bradesco (237) - Ag: 0697-1 C/C: 0523164-7
Caixa (104) - Ag: 4684 Op: 013 C/C: 7622-0
Itaú (341) - Ag: 1136 C/C: 51106-8
Nubank(260) - Ag: 0001 C/C: 20990965-4
Pagseguro (290) Ag: 0001 C: 06217461-0
Kelem Rodrigues Gaspar de Sousa
CPF: 625.397.282-00

Curso de missões Pakau Oro Mon
@pakauoromon]
pakauoromon@gmail.com

ENDEREÇO:
Rod. PA 127, km 39, Ramal Caiacá, S/N.
Maracanã-PA. CEP: 68710-000

contas da Miss. kelem

