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1. INTRODUÇÃO
Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, recebemos a importante missão de pregar o
evangelho em todo mundo e fazer discípulos em todas as nações. Essa é uma das razões de
existir a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Há mais de um século temos nos empenhado
em transmitir a verdade e o amor de Deus por diversos meios, entre eles por meio do
Ministério de Missões.
Recentemente este Departamento tomou ciência da situação de irmãos da mesma
denominação que vivem em Guiné Bissau, país africano considerado o quinto mais pobre do
mundo, através do casal Rogério e Fabiana Pinheiro Gallo, missionários da APMT. Fomos
informados de que uma igreja tem encontrado dificuldades em manter as suas atividades
devido as limitações financeiras que seus membros têm enfrentado. Este impasse também
impede o desenvolvimento das atividades de evangelismo nas regiões vizinhas, já que muitos
membros não possuem condições nem para alimentar suas casas.
Lembrando da responsabilidade que temos diante de Deus de sempre fazer o bem,
principalmente aos irmãos da fé, conforme Gálatas 6.9, 10, sentimos a direção de nos aliançar
aos missionários locais e promover uma iniciativa sustentável para a região que atenda aos
nossos irmãos em suas necessidades espirituais e físicas, oferecendo um meio para o
progresso do evangelho na região. Assim nasceu o Projeto Pega Terso.

Figura 1. Comércio local de Pega Terso. A agricultura é a
base de sustento familiar.

Figura 2. Igreja de Pega Terso. Atualmente com
dificuldades em continuar suas atividades.

Figura 3. Área para Implantação do Projeto Pega Terso.
Terreno da Igreja Presbiteriana de Pega Terso.

Figura 4. Missionário Rogério e família moram
há 9 anos em Guiné Bissau.
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2. SOBRE PEGA TERSO
Pega Terso é uma expressão comum dentro dos dialetos de Guiné Bissau e é usada
como forma de encorajar uma pessoa a continuar o trabalho que começou. Equivalente a
‘Fique firme!’, ou ‘Esforce-se!’ ou “Não desanime!’, a expressão remete ao sentimento de
quem vive na região de igual nome, já que os desafios para a sobrevivência são enormes.
3. OBJETIVO DO PROJETO
O Projeto Pega Terso, recebe o nome da aldeia onde será instalado, situada a 200 km da
capital Bissau. Pega Terso possui cerca de 300 habitantes, sendo todos agricultores de diversas
etnias. O calendário anual da comunidade é regido pela época de colheita de caju e exportação
de castanhas, nos meses de abril e maio, e pelo período de chuva e cultivo de hortas, de junho
a setembro. Nos demais meses há escassez de trabalho e recursos.
Assim sendo, essa iniciativa visa implantar um sistema de captação de água movido à
energia solar, já muito utilizado na região, promovendo assim a irrigação de uma horta de
240m2, sanando as necessidades básicas de alimentação das famílias e gerando
desenvolvimento sustentável em suas atividades comerciais.
4. JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Através de uma parceira entre a APMT (Agência Presbiteriana de Missões
Transculturais) e a Igreja Presbiteriana de Guiné Bissau, desde 2012 tem sido desenvolvido um
projeto de implantação de igrejas na comunidade Pega Terso. Atualmente a congregação local
possui 15 membros professos e 20 membros menores de idade e há um projeto corrente de
formação de liderança local, liderado pelo missionário Rogério Galo Pinheiro.
Em Guiné Bissau há um seminarista no último bimestre do Seminário Teológico
Presbiteriano e dois obreiros sendo preparados para assumir o presbiterato. A construção do
templo em Pega Terso foi concluída em 2015 e conta com o salão principal, uma sala para EBD
(Escola Bíblica Dominical) e uma fonte de água de 15 metros de profundidade com capacidade
para abastecer toda a comunidade.
O plano acordado prevê organizar a congregação como igreja até o final de 2017,
passando a liderança da mesma para os líderes nacionais. O único impasse para conclusão é a
dificuldade de autossustento da igreja, do pastor e sua família. A congregação, embora seja
dizimista, não tem arrecadação suficiente para manutenção das atividades da igreja.
Para tal, a solução encontrada foi o uso da área externa da igreja como horta
comunitária, assegurando a produção de alimentos que sustentarão as famílias através da
venda da produção nas feiras locais. A promoção dessa atividade financeira garantirá o
sustento da igreja e da Escola Primária Comunitária.

Atualmente toda a irrigação das atividades agrícolas da região de Pega Terso é feita por
serviço braçal. A água é tirada do poço balde por balde, que são carregados na cabeça por
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Atualmente toda a irrigação das atividades agrícolas da região de Pega Terso é feita
por serviço braçal . A água é tirada do poço balde por balde, que são carregados na cabeça por
muitos metros, onde finalmente as plantações recebem a água aspergida pelas mãos dos
agricultores.
Com o sistema canalizado será possível obter melhor quantidade e qualidade dos
alimentos, além de promover menor esforço físico e melhor qualidade de vida, viabilizando o
trabalho por todo ano. A experiência dos trabalhadores locais somada à tecnologia de
equipamentos modernos garantirá a sustentabilidade e desenvolvimento da região.
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Figura 5. Moradora de Pega Terso retirando água para abastecimento de sua casa e pequena plantação.

5. EQUIPE BÁSICA DO PROJETO
NOME
Igreja Presbiteriana
Unida de São Paulo

CARGO
Mantenedora

Rogério Pinheiro Gallo

Missionário da APMT em
Guiné Bissau

Pb. Cornélio Nogueira
Martins

Representante do
Ministério de Missões;
Facilitador do Projeto
Pega Terso

RESPONSABILIDADE
- Promover o Projeto Pega Terso.
- Enviar os recursos para os
missionários locais.
- Acompanhar o desenvolvimento
do trabalho.
- Receber e administrar os recursos.
- Responsável técnico das obras.
- Enviar informações e relatórios
sobre o desenvolvimento do
trabalho.
- Promover a comunicação entre as
partes interessadas.
- Acompanhar o desenvolvimento
do projeto.

6. ESCOPO DO PROJETO
Para realização do projeto são necessários os seguintes produtos e serviços, que
devem ser adquiridos em cidades próximas à região:






Instalação de Caixa d’água de PVC de 4.000 litros (já adquirida) sustentada por
torre de estrutura metálica.
Alicerce de concreto com profundidade de 80 cm e com quatro colunas de 35 x
35 cm.
Cisterna, poço escavado manualmente, com 18 m de profundidade e 1,30 m de
diâmetro,
Aquisição e instalação de bomba d’água de 60 m3/h de capacidade e painéis de
energia fotovoltaica, a serem recebidos da Espanha.
Tubulação de recalque em PVC 1”

Figura 6. Estrutura da Bomba d’água e painéis de energia fotovoltaica para o Projeto Pega Terso

7. ORÇAMENTO DO PROJETO
QUANT.
01
01

SERVIÇOS

VALOR (R$)

Sistema de bomba d´água submergível e painel
solar
Rede de captação e irrigação

6.000,00

Total: R$ 7.000,00

1.000,00
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8. CRONOGRAMA DO PROJETO
A apresentação do Projeto Pega Terso acontecerá na terça-feira, dia 25 de julho de
2017, junto à liderança da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, onde serão apresentadas as
diretrizes e plano de marketing para o mesmo. A duração da campanha entre os membros
dependerá do fluxo de captação do valor necessário para conclusão da obra.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Cremos que com o engajamento da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo em oração e
contribuições financeiras e movidos pelo desejo de ver o progresso do evangelho em Guiné
Bissau, concluiremos com êxito esta importante obra.
Quaisquer assuntos não considerados neste documento devem ser tratados
diretamente junto ao Ministério de Missões Unidas.
A Deus toda honra, glória e todo o poder! Amém!

São Paulo, 25 de julho de 2017.

Igreja Presbiteriana Unida de
São Paulo
Ministério de Missões
www.unidaipb.org.br

