








O pastor Fábio já trabalhou no Peru e 
em Senegal, Atualmente ele atua na 
Espanha onde plantou igrejas em três 
cidades onde não haviam igrejas, ele 
conta com a ajuda de seus filhos para 
pastoreá-las. Ao mesmo tempo que se 
tornou o líder de campo da missão 
Kairós ele fundou sua própria agência 
missionária, a MPI (Missión Proyeto
Ide) que visa treinar novos obreiros 
para serem missionários na Europa e 
no norte da África.



Já atuou no Peru, México e  Senegal 
onde desenvolveu um projeto na área 
de saúde desde 1998 como estratégia 
para propagar o Evangelho. 
Atualmente se encontra no Brasil  
trabalhando no CTTK da Missão 
Kairós em SP. Ela é a responsável 
pelo treinamento transcultural.



O casal se encontrou no Peru 
em um trabalho missionário, 
se casaram e trabalharam 
juntos em Filipinas e na 
Índia, onde permaneceram 
por 16 anos. Atualmente o 
casal está se preparando 
para sair de novo ao campo, 
para pastorear uma igreja no 
Japão. Tamires permanece 
na Índia por questões legais 
e Jonathan está no Brasil 
estudando.



Essa família já atuou na 
evangelização e plantação de 
igrejas em tribos indígenas no 
Brasil. Atualmente o pastor 
Eliézer é o líder da Missão 
Kairós no Equador e trabalha 
coordenador todos os 
trabalhos e obreiros daquele 
campo.



A missionária Antonia
trabalhou na Venezuela,  Cabo 
Verde,  México e Espanha 
apoiando a plantação de 
igrejas. Atualmente  se 
encontra no Brasil onde ajuda 
nos trabalhos da base.



Lady Jane já atuou no Peru e no 
Cabo Verde com plantação de 
igrejas. Recentemente foi re-enviada
ao Cabo Verde na cidade da Praia 
para trabalhar com a construção de 
uma base missionária, porém 
retornou pouco tempo depois de 
chegar para um tratamento de 
saúde. Agora já restaurada ela 
aguarda o momento de seu retorno 
ao Cabo Verde.



Atua em Guiné Bissau desde seu 
primeiro envio. Atualmente 
desenvolve o projeto de 
alfabetização infantil  como 
estratégia para a pregação do 
evangelho. A escola primária 
Kairós na qual ela trabalha 
recentemente passou por uma 
reforma em sua gestão. Onde se 
poderia ensinar cerca de 150 
crianças agora é um local com 
capacidade para 400 crianças e 
com capacidade de expandir para 
800.



Francisca atuou  no Senegal 
desde seu envio ao Campo pela 
primeira vez em 2008 . 
Conheceu seu esposo Elizeu no 
Brasil e atualmente trabalham 
em Cabo Verde na cidade da 
Praia. Eles têm feito um 
trabalho com as crianças de 
apoio escolar, alfabetização de 
adultos e estão evangelizando 
essas vidas que entram em 
contato com eles.



Leila já atuou no 
México e Equador 
onde conheceu 
seu esposo Jairo 
Munhoz. 
Atualmente  estão 
no Senegal na 
cidade de Síndia
trabalhando com 
projeto de futebol, 
aulas de 
informática, como 
estratégia de 
propagação do 
Evangelho.



Já atuou em  Guiné Bissau, Cabo 
Verde e na base da Missão 
Kairós em São Paulo. Atualmente  
está no Brasil  preparando-se 
para retornar ao Campo. 
Enquanto isso ela ajuda na 
tesouraria de missões e se 
envolve nos projetos MAST e 
DOT de tradução da bíblia e no 
movimento PERSPECTIVAS de 
mobilização das igrejas. 
Recentemente se uniu à WA 
para a tradução da bíblia a povos 
que ainda não a tem.



O Ev. Carlos sua esposa Joana e 
suas filhas estão no Oriente 
Médio, local onde a maior parte da 
população é mulçumana. Eles têm 
servido na única igreja de seu 
estado. O Ev. Carlos também dá 
aulas de futebol para crianças e 
participava de um grupo de futebol 
com jovens e adultos como 
estratégia de evangelização.

*Atenção: informação sensível, nomes 
trocados por segurança*

Imagem ilustrativa retirada de Unsplash



A família Cóndor tem trabalhado 
por vários anos no Senegal onde 
descobriram um campo frutífero 
em meio aos imigrantes 
Libaneses. Eles têm planos para 
um campo missionário em um 
país árabe, mas devido à
pandemia estão segurando os 
planos. O David, filho mais velho
está no Brasil fazendo um curso
teológico.



A Valquíria é originalmente da 
congregação da quadra 13. Ela 
mobilizou sua igreja e levantou 
sustento para fazer um curso de 
missões na Espanha ministrado 
pelo pastor Fábio. Ao terminar o 
curso ela fez o treinamento 
transcultural na base da missão 
Kairós. Atualmente ela é a 
responsável pelo CTTK (Centro de 
Treinamento Transcultural da 
Kairós)



Originais de Belém do pará, 
Rodrigo e Daiane resolveram doar 
sua lua de mel para Jesus e foram 
numa viagem missionária. Foram 
para a Eslovênia e se apaixonaram 
por aquele povo. Depois de passar 
por um ano de treinamento 
missionário e pelo Paraguai, hoje 
eles estão trabalhando ali com os 
Ciganos e com jovens. O Luca, 
filho deles nasceu na Eslovênia.
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