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“Tudo tem o seu
tempo
determinado, e
há tempo para
todo o propósito
debaixo do céu.”

Projetos Desenvolvidos no Biênio

Projetos Desenvolvidos no Biênio
Introdução
Neste período Deus nos deu a oportunidade de treinar e inaugurar outras unidades do
REFÚGIO em Moçambique nas cidades de Nampula e Quinga e também o primeiro
REFÚGIO no Brasil em Taboleiro Grande RN, todos eles em parceria com o ministério

Eclesiastes 3:1

Mãos Para as Nações. Além disso Deus nos permitiu estabelecer novas alianças e
terminamos o período com expectativa de apoiarmos a implantação de outros REFÚGIOS
entre os beduínos árabes e os ribeirinhos no Brasil. Também mantivemos a oferta para o
lanche das crianças refugiadas na Jordânia em parceria com o ministério da Família Aziz e
lançamos a semente para apoiar as viagens mensais dos missionários com o intuito de
lançar o programa Royal Kids na igreja do Iraque. Digo que lançamos as sementes, porque
fechamos a parceria para o financiamento destas viagens no início de 2020, e vindo a
PANDEMIA e consequentemente o fechamento das fronteiras, elas não puderam ser
realizadas, mas no início de 2021 a primeira viagem foi realizada pela Missionária Débora
Aziz, graças a Deus. Afora, em tempos difíceis de PANDEMIA e confusão no mundo,
mesmo diante de tantas dificuldades, apoiamos os missionários em suas dificuldades de
viagem e documentação vencida. Também acompanhamos a formação do Pedro Paulo,
nosso associado, no curso de missão da MAIS em Curitiba no ano de 2020 se preparando
para ser o primeiro missionário da Associação IDE.
O parágrafo que segue foi escrito no último documento de prestação de contas, mas talvez
seja tão atual nestes períodos que passamos: “Durante estes tempos o modo nunca ficou
claro e ficamos confusos. Dependemos de Deus que, pela sua misericórdia, não leva em
conta as nossas confusões e falta de fé no controle e domínio total que Ele, Jesus, tem
sobre todas as coisas. Olhando para trás, vemos a boa mão de Deus nos guiando e nos
enche de certeza que muito mais Deus quer e pode fazer com a disposição dos seus
servos em avançar.”
“Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais no-los têm contado. Não os
encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor,
assim como a sua força e as maravilhas que fez.” Salmos 78:3,4
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Escola Refúgio Nampula e Quinga - Moçambique
Associação IDE e Mãos Para as Nações
Em julho/2019 enviamos equipe para implantar a segunda escola Refúgio em Moçambique
na cidade de Nampula em parceria com o Pastor Kalênio do ministério Mãos Para as
Nações. Nessa viagem missionária, a equipe além de treinar a equipe durante 2 semanas,
também levou material para uso na escola.
Na terceira semana a equipe viajou para uma aldeia no litoral de Moçambique chamada
Quinga. Ali começamos o projeto de implantação da terceira escola Refúgio prevista para o
ano de 2020. A pandemia, entretanto, impediu este planejamento e a escola de Quinga
somente poderá ser implantada completamente em 2022. Atualmente o ministério Mãos
Para as Nações está construindo a estrutura definitiva da escola que até agora, como
projeto piloto, funciona em tempo parcial em instalações cedidas por morador local.
Valor Total Empenhado (2019/2020): R$ 49.790,00

Financiamento das Viagens dos Missionários para a Igreja
em Mossul - Iraque
Família Aziz
Em jan/2021 a semente que lançamos no início de 2020 para apoiar as viagens mensais
dos missionários com o intuito de lançar o programa Royal Kids na igreja do Iraque em
Mossul frutificou. Fechamos a parceria para o financiamento destas viagens no início de
2020, e vindo a PANDEMIA e consequentemente o fechamento das fronteiras, elas não
puderam ser realizadas, mas no início de 2021 a primeira viagem foi realizada pela
Missionária Débora Aziz, graças a Deus reestabelecendo este plantio. Fechamos o valor
mensal até Jun/2021
Valor Total Empenhado (2020 e jan/2021): R$ 7.820,00

Lanche Escola de Crianças Refugiadas - Jordânia
Família Aziz
Muitos iraquianos e sírios fugiram da guerra promovida pelo Estado Islâmico na região e se
refugiaram na Jordânia. Na condição de refugiados não podem trabalhar e nem tem acesso
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ao ensino escolar para seus filhos. Desde 2014, Pastor Homero, da missão Família Aziz
vem desenvolvendo um trabalho de apoio aos refugiados. A igreja batista de Fuheis Jordânia, através do Pastor Homero, criou uma escola para educação dos filhos de
refugiados e apoio ao ensino escolar no final de 2017. A Associação tem contribuído
mensalmente com o lanche diário servido as crianças nesta escola. Através da doação dos
irmãos temos enviado cerca de R$ 2.800,00 /mês (US$ 500,00), valores atuais. Mesmo em
face da crise e do aumento do dólar nunca deixamos de enviar o sustento e ainda
conseguimos reajustá-lo em reais para compensar a desvalorização cambial do real
Valor Total Empenhado (2019/2020): R$ 32.130,00

Implantação Escola Refúgio em Taboleiro Grande - RN Brasil
Missões Mãos para as Nações
Por causa da pandemia, como dito anteriormente, não conseguimos cumprir o plano de
estabelecer o segundo Refúgio em Moçambique na aldeia de Quinga, mas pela
maravilhosa graça de Deus que nos “conduz vitoriosamente”, abriu-se a oportunidade de
estabelecer o primeiro Refúgio no Brasil. Em 2020 montamos uma equipe e partimos para a
cidade de Taboleiro Grande no Rio Grande do Norte em pleno sertão.
No período de 3 semanas treinamos a equipe da missão Mãos para o Sertão (braço no
Nordeste da missão Mãos para as Nações) para a implantação do currículo e da escola e
também na formação de grupos de Royal Kids. Investimos na compra de material de
educação infantil e formação do ensino bíblico para ser aplicado na escola.
Assim no final de 2020 implantamos a primeira escola Refúgio no Brasil.
Valor Total Empenhado (2020): R$ 8.847,10

Viagem Missionária IDE Jovem para o Sertão - Brasil
Associação IDE - Jovens
O ide jovem começou em uma viagem ao sertão em fevereiro de 2021 onde jovens, de
várias idades, que dispuseram do seu tempo, para servir, para ajudar, para estar junto,
pregando a palavra, anunciando as boas novas, se permitindo ser usados por Deus.
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Nessa viagem realizamos vários tipos de trabalhos, dos mais diversos, com adultos,
crianças, jovens, adolescentes, casa em casa, dentro de igrejas, nas praças, nos bairros e
etc.., visitamos cerca de 6 cidades, e alcançamos mais de 800 adultos e cerca de 950
crianças. E em todo momento, o nome do Senhor foi pregado e glorificado através da vida
desses jovens!!
A Associação cooperou com kits de higiene para a população e material para fazer o “livro
em palavras” como apoio a mensagem de salvação para distribuir para as crianças.

Valor Total Empenhado (2018): R$ 1.500,00

Outros Projetos
Apoio aos Missionários na Pandemia
Em tempos difíceis de PANDEMIA e confusão no mundo, mesmo diante de tantas
dificuldades, apoiamos os missionários em suas dificuldades de viagem e documentação
vencida. Enviamos ajuda para ajudar no custeio das despesas extraordinárias com
renovação do visto para o Pr.Kalênio em Moçambique o Rafael na Jordânia. Pela graça de
Deus todas as portas foram abertas, mesmo com ameaças de deportação e não renovação
de vistos.
Também acompanhamos a formação do Pedro Paulo, nosso associado, no curso de
missão da MAIS em Curitiba no ano de 2020 se preparando para ser o primeiro missionário
da Associação IDE.
Valor Total Empenhado (2020): R$ 8.500,00

Projeções
África
Para o próximo biênio gostaríamos de consolidar a implantação com o treinamento das 2
escolas REFÚGIO. O prazo de consolidação é de 2 anos com a solidificação do método e
preparar os próximos 2 anos seguintes para que a igreja local de Moçambique assuma as
escolas. Criar os Centros de Cuidado Cristão (CCC), na qual as famílias das crianças da
escola REFÚGIO seriam integradas em um plano periódico de visita pastoral e
acompanhamento médico. Planejamos desenvolver um aplicativo para facilitar o controle e
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integrar a comunicação com os mantenedores. No app estaria baseado o controle da
escola, tanto administrativo quanto financeiramente, bem como a comunicação direta com o
mantenedor que poderia acompanhar o desenvolvimento da criança. Também
associaríamos ao app o controle de saúde e do calendário de visitas pastorais,
encarregando as professoras a cumprirem visitas periódicas as famílias acompanhadas do
missionário.
Ao invés de investirmos diretamente em educação a partir da primeira série que envolve
custos burocráticos e legais muito altos para implantar uma escola regular, estabelecemos
os grupos de Royal Kids como prioridade no discipulado das crianças quando deixam o
Refúgio. Desta forma os grupos de Royal Kids permitem discipular e educar as crianças e
vinculá-las a igreja que manterá a sua formação ministerial e cristã.
Amazônia
Em agosto de 2021 o IDE Jovem (braço da juventude do IDE) estará fazendo uma viagme
missionário apoiando o trabalho da missão APC (Amazônia Para Cristo) da missionária
Isabel Lobato. Acreditamos que este é o primeiro passo para que possamos desenvolver,
em parceria com as comunidades ribeirinhas e a APC, a implantação de uma escola
REFÚGIO na Amazônia para o início de 2022. Esperamos c
Oriente Médio
Implantar o primeiro Refúgio em língua estrangeira (inglês e árabe) na Jordânia em uma
aldeia ao sul do país. Este é um desafio que uma razão humana não pode compreender!
Estamos sendo solicitados pela própria comunidade mulçumana para implantar a escola
Refúgio, que eles tem ciência de ter a base de ensino cristã, para as crianças de uma aldeia
no sul da Jordânia. O mais impressionante de tudo é que nesta aldeia nunca houve
qualquer trabalho feito por cristãos. Estaremos trabalhando com o árabe “raiz”, os beduínos
da terra. Deus é maravilhoso. Orem por este trabalho. Para isto precisaremos investir na
tradução do material para o inglês e árabe além de capacitarmos os profissionais para este
projeto.
Também estaremos através do missionário Pedro, a partir de setembro de 2020,
trabalhando em uma estufa de morango para criar um projeto autossustentável para os
moradores do norte da Jordânia (também uma aldeia de beduínos). Esperamos com isso
abrir as portas para o evangelho neste lugar.
Também temos esperança de continuar a orar e trabalhar para que a semente plantada no
Iraque possa frutificar e assim capacitar e treinar obreiros para a implantação de grupos de
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Royal Kids no Iraque, Jordânia e Egito. Investir na tradução do material para o inglês e o
árabe.
Royal Kids
Entendemos que o Royal Kids é o projeto mais barato, mas o que tem o maior impacto a
curto-prazo entre todos, dado a transformação familiar em virtude do relacionamento íntimo
que as crianças passam a ter com Jesus e também pela facilidade de organização de um
grupo. Gostaríamos de desenvolver um app como plataforma de mídia social para o Royal
Kids, integrandos os grupos no Brasil e no exterior para a troca de experiências e o
incentivo mútuo a manter acessa a chama da oração entre as crianças e adolescentes.
Vamos criar no site um espaço para os missionários contarem as histórias do campo e do
que Deus tem feito através deles. Pensamos em integrar os grupos de oração com os
missionários através de “lives”. Assim as crianças conhecerão os missionários pelas
histórias que estarão disponíveis no site para serem usadas pelos grupos de Royal Kids e
ocasionalmente conversarem com os missionários diretamente através das “lives”.
Entendemos que, através dos grupos de Royal Kids, poderemos envolver as igrejas com a
visão missionária de longo-prazo.

Frederico José de Athayde Guimarães
Presidente da Associação IDE
Junho de 2021
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Resumo Financeiro
Apresentamos aqui 2 tabelas financeiras e um gráfico com o fluxo de caixa no período. Ao
final colocamos o extrato bancário com acréscimo de 2 colunas informativas.
O fluxo de oferta não é constante, por isso no biênio anterior construímos uma reserva para
atender os projetos que nos comprometemos. Iniciamos o período com cerca de R$
40.000,00 na poupança que foi sendo utilizado para amortecer a inconstância do fluxo e
manter a fidelidade no compromisso. Terminamos o biênio com uma poupança de R$
18.000,00, aplicando grande parte do montante no período.
Em 2017 entregamos a administração e o controle da ESCOLA REFÚGIO para o pastor
DAVID, e, como não poderia deixar de ser, solicitamos a todos os mantenedores que
tínhamos cadastrado para o REFÚGIO que efetuassem os depósitos, a partir de então,
diretamente na conta do Pastor David. Isto gerou uma queda do fluxo de mantenedores e
ofertantes como será visto no gráfico. Na ocasião era o único projeto que tocávamos com
dispêndio mensal e a partir de 2018 o agir de Deus nos fez abrir mais 5 frentes de apoio
diferentes conforme descrito no tópico anterior. Ainda não estávamos preparados para a
divulgação das novas frentes, mas Deus manteve as contribuições de irmãos, que mesmo
na falta de nossa comunicação, mantiveram a fidelidade e hoje podemos entregar o
relatório mostrando que as suas contribuições foram aplicadas nos projetos e nos remetem
a desafios futuros para honra e glória do nosso Senhor Jesus e nos honra de sermos
instrumentos para que o “fruto” lançado por estes irmãos nas águas possa ser achado
depois de um tempo.
“Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.” Eclesiastes
11:1
“Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão
insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos!
Por que quem compreendeu a mente do Senhor? ou quem foi seu conselheiro?
Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado?
Porque dEle e por Ele, e para Ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente.
Amém.” Romanos 11:33-36
Toda honra e glória ao Senhor Jesus!
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Demonstrações Financeiras
Demonstração dos DISPÊNDIOS por PROJETO (DÉBITOS)
Anos
PROJETO
2019
2020
2021
Total Geral
%
Classe
APOIO MISSIONÁRIOS
8.500,00
8.500,00 7,1% APOIO MISSIONARIOS/VÁRIOS
LANCHE REFUGIADOS
16.280,00 15.850,00
32.130,00 26,8% JORDÂNIA/FAMÍLIA AZIZ
MATERIAL REFUGIO
300,00
1.032,40
1.332,40 1,1% REFÚGIO/MÃOS PARA O SERTÃO
MATERIAL REFÚGIO ÁFRICA
466,25
466,25 0,4% REFÚGIO/MÃOS PARA AS NAÇÕES
REFÚGIO ÁFRICA
10.941,00
7.200,00
18.141,00 15,2% REFÚGIO/MÃOS PARA AS NAÇÕES
REFÚGIO AFRICA
6.000,00
6.000,00 5,0% REFÚGIO/MÃOS PARA AS NAÇÕES
REFÚGIO SERTÃO
7.514,70
7.514,70 6,3% REFÚGIO/MÃOS PARA O SERTÃO
TARIFAS
1.198,75
1.196,30
125,80
2.520,85 2,11% CUSTO OPERACIONAL (TARIFAS E IMPOSTOS)
VIAGEM IRAQUE
2.700,00
2.700,00 2,3% IRAQUE/FAMÍLIA AZIZ
VIAGEM MISSIONÁRIO SERTÃO
10.109,60
10.109,60 8,4% MATERIAL REFÚGIO/MÃOS PARA O SERTÃO
VIAGEM MOSSUL
5.120,00
5.120,00 4,3% IRAQUE/FAMÍLIA AZIZ
OUTROS DIVERSOS
15.882,81
9.300,00
25.182,81 21,0% REFÚGIO
Total Geral
49.888,81 55.861,00 13.967,80 119.717,61

Gráfico com fluxo de débitos e créditos
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Fluxo Financeiro Consolidado por mês

FLUXO MENSAL DE OFERTAS (CRÉDITOS) E DE INVESTIMENTO NO CAMPO (DÉBITOS)
PERÍODO
CRÉDITOS
DÉBITOS
NOTAS
2019/02
2.240,00
4.610,54
2019/03
1.050,00
4.300,36
2019/04
4.050,00
11.522,80 COMPRA MATERIAL PARA REFUGIO ÁFRICA
2019/05
2.783,00
3.700,36
2019/06
3.267,36
1.680,00
2019/07
4.985,55
6.205,79 TREINAMENTO EQUIPE ÁFRICA
2019/08
5.182,00
2.659,71
2019/09
3.045,00
7.494,45 MATERIAL PARA O REFÚGIO
2019/10
3.880,00
3.946,80
2019/11
3.025,00
1.884,00
2019/12
3.480,00
1.884,00
2020/01
3.950,00
4.294,45
2020/02
4.110,00
4.294,45
2020/03
5.562,00
4.804,90
2020/04
5.926,16
5.846,80 AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO MISSIONÁRIOS
2020/05
4.390,00
4.684,00
2020/06
3.270,01
3.954,90
2020/07
6.523,00
3.244,45
2020/08
4.720,00
3.084,00
2020/09
6.143,11
4.084,00
2020/10
8.651,00
3.001,05
2020/11
6.085,00
10.184,00 MATERIAL E TREINAMENTO REFÚGIO SERTÃO
2020/12
4.400,00
4.384,00
2021/01
8.535,81
13.967,80 VIAGEM MISSIONÁRIA SERTÃO
Total Geral
109.254,00
119.717,61

Conclusão e Novos Desafios
Observamos que no 1º. Semestre de 2019 tivemos que usar as reservas que mantivemos
no período anterior segundo relatamos no documento de Prestação de Contas do biênio
2017/208 dado a queda das contribuições. A partir do final de 2020 houve crescimento da
arrecadação proporcional ao esforço que empenhamos em novos desafios (observe que,
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por fé, lançamos novos projetos para apoiar os missionários com dificuldades no campo e a
implantação refúgio no Sertão a partir de jul/2020).
Cremos que Deus move os corações para doar, e isto proporcionalmente ao propósito que
colocamos no nosso coração para glória de Jesus.
Desta forma nos animamos para no próximo período avançarmos com novos desafios:
•

Enviar o sustento pessoal mensal dos missionários no campo. Começaremos com
US$ 500,00 por mês para os missionários que apoiamos em Moçambique e na
Jordânia. Conforme as doações aumentem queremos ajudar outros missionários;

•

Implantar o Refúgio entre os árabes beduínos no sul da Jordânia. Será o primeiro
Refúgio em língua estrangeira, e logo em árabe e em uma aldeia de beduínos
mulçumanos. Esse é um grande desafio além do câmbio;

•

Implantar o Refúgio entre os ribeirinhos na Amazônia. Será outro desafio treinar e
preparar no meio da selva a escola;

•

Criar ferramentas de informática para ajudar o trabalho de campo e aproximar o
missionário e sua equipe para quem o sustenta;

•

Buscar parcerias institucionais com igrejas para ampliar o número de pessoas que
participem de um conselho diretor na Associação.

Informações da Instituição
Associação Cristã Missionária IDE / Royal Kids Missões
Av.das Américas, 18.000/sala 320 Recreio dos Bandeirantes – Rio Janeiro
Tel 21 34119368
https://www.associacaoide.org.br

