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Relatório 2021
Convite 2022
PARTICIPE
Família Guerra Tinoco

Somos uma família missionária (Família Guerra Tinoco - FGT) que atua em tempo integral com
"povos sem acesso ao Evangelho" desde 2010. Enviados pelas igrejas e apoiados por organizações
trabalhamos incansavelmente para "encher os povos do conhecimento da glória do Senhor" (Hb2.14). Por
meio de pessoas generosas temos uma entrada financeira mensal que é um "sustento baseado na fé" vindo
de amigos, familiares e igrejas. Nós chamamos estes amigos de "equipe de parceiros ministeriais". Faça
parte desta equipe nos 12 meses do ano de 2022 - PIX-CPF 784.117.931-68 (Mt6:33).

Atuamos nos ministérios de discipulado, pesquisa, tecnologia,
tradução e promoção do acesso gratuito às Escrituras.

E-mail e PIX: RodrigoTinocoBR@gmail.com
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organizações que servimos no ano de 2021 e principalmente nos deram a oportunidade se usar nossos dons.

☑ A Fé vem pelo Ouvir (FVPO)
☑ Associação de Missões Transculturais Brasileiras (AMTB)
☑ Associação Linguística Evangélica Missionária (ALEM)
☑ Comunidade Global focada em Informação para Missões (CMIW)
☑ Conselho de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas (CONPLEI)
☑ Ethnologue
☑ progress.Bible
☑ Aliança Pró-Tradução da Bíblia (ApTB)
☑ Aliança de Pesquisadores em Missão (APeM)
☑ Aliança Global Wycliffe (WGA)
☑ Every Tribe Every Nation (ETEN)
☑ Joni and friends
☑ FTT Team Expansion
☑ Aliança Cristã Evangélica Brasileira
☑ Missão Pioneiros da Bíblia (MPB)
☑ Projeto Josué
☑ Mission frontiers
☑ SPOKE – Tradução Oral da Bíblia
☑ Unfoldingword
☑ Agência Presbiteriana de Missões (APMT)
☑ Missã o kurumim
☑ Escola Internacional de Missões Victory Brasil (EIMVB)
☑ Lausanne Global Classroom - Research and Strategic Information
☑ Diversas igrejas parceiras
☑ Igreja na Angola
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UM CONVITE PARA VOCÊ
Queridos amigo e amiga,
O ano de 2021 foi desafiador, mas também de muitas conquistas, alegrias e aprendizado.
Deus nos abençoou e nos deu forças para trabalhar em Sua obra. Desejamos fazer mais, muito
mais, no ano de 2022.
Vimos pessoas aceitarem a Cristo. Vimos igrejas nascerem. Vimos novos missionários
chegarem até povos que ainda não conheciam o evangelho. Vimos irmãos entenderem a sua
vocação. Vimos o amor de Deus se espalhar por vários locais.
Temos rogado a Deus para que 40 famílias ou 40 irmãos participem conosco desse
ministério, nos adotando por meio deste Plano de Adoção Missionária – PAM. Nossa oração
é para que estes irmãos possam nos apoiar durante os 12 meses de 2022.
Cada pessoa fica à vontade para contribuir com o que o Espírito Santo indicar. Se você
sente que Deus te convida para agir nessa direção, seja uma das famílias que nos apoiam e
espalham a mensagem de Jesus junto conosco.
As famílias parceiras de 2021 investiram de forma graciosa recursos financeiros para a
realização de ações missionárias. Podemos ver a fidelidade do Senhor em nossas vidas e
ministérios por meio desses irmãos. Destaca-se que esses recursos se destinaram à (1) ações
missionárias de campo, (2) projetos específicos e (3) sustento da família missionária.
Agradecemos a Deus por Seu cuidado e também a todos aqueles que Deus levantou para
estarem conosco.

“Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura
para envergonhar os sábios e escolheu o que para
o mundo é fraqueza para envergonhar o que é
forte”.
1 Coríntios 1:27 NVI
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NOSSA FAMÍLIA
Nossa família é enviada pela igreja local. Temos parcerias e somos apoiados por
algumas igrejas e organizações, além de muitos irmãos que nos são parceiros de forma
individual.
Hoje estamos ligados à organização missionária A Fé Vem Pelo Ouvir - FVPO.
Contudo, ao longo desses 9 anos de caminhada, percebemos a necessidade de investir nas
parcerias para que a Obra do Senhor seja realizada com excelência, com o máximo
aproveitamento dos recursos disponíveis. Para tanto, realizamos serviços voluntários por meio
de uma série de outras organizações missionárias (consultar listagem no índice). Nosso alvo
de trabalho são os povos não alcançados e os locais sem acesso ao conhecimento da glória
do Senhor.
De 2012 a 2015, Deus nos usou como missionários transculturais enquanto morávamos
na Ásia, para a Sua glória. Desde 2016 realizamos ações de impacto para expansão do Reino
de Deus, tanto no Brasil, quanto na América Latina, levando a mensagem de Cristo. Para o
ano de 2022 nossa família continua a ser desafiada por Deus para contribuir com o movimento
missionário nestes três eixos: mobilização, estratégia e redes de ação.
Somos uma pequena gota no conjunto de todos aqueles que trabalham na obra e, como
parte do Reino, por meio destes eixos e oportunidades exercemos o nosso chamado até que
todos ouçam a mensagem de Cristo.
“Ofereçamos a Deus jejum e oração e receberemos
caminhos retos para nós e para os nossos filhos”.
Esdras 8:21
Um pouco sobre as crianças...
O Guilherme nasceu em 2 de dezembro de 2007. Em 2022 nosso primogênito estará
com 14 anos e cursará o nono ano do ensino fundamental II. Participa do programa de alunos
com altas habilidades da Secretaria de Educação do DF, estuda espanhol e faz futevôlei no
SESI. Gosta de ler, desenhar e de utilizar eletrônicos. Tem atuado na igreja local no serviço
Real (Embaixadores do Rei - ER) e no cuidado com as crianças.
O Gabriel nasceu em 14 de abril de 2010. Em 2022 ele fará 12 anos e cursará o sétimo
ano do ensino fundamental II. Também participa do programa de alunos com altas
habilidades, estuda inglês e pratica futebol de campo no SESI. Gosta de desenho e de blocos
de montar. Tem atuado na igreja local no serviço Real (Embaixadores do Rei - ER).
A Joana nasceu em 11 de agosto de 2015. Em 2022 fará 7 anos e cursará o primeiro
ano do ensino fundamental I. Ela gosta de andar de bicicleta, brincar de massinha, de blocos
de montar e de bonecas.
A Isabel nasceu em 19 de maio de 2017. Em 2022 fará 5 anos. Ela vai cursar o primeiro
período da educação infantil. Isabel gosta de brincar de cozinha, de casinha e de bonecas.
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COMO TRABALHAMOS
No mundo ainda existem diversos povos (grupos étnicos) e locais sem acesso ao
evangelho. Dessa forma, precisamos ser mais intencionais em ações para compartilhar as
Boas Novas com pessoas que vivem essa realidade. O Brasil é considerado um país cristão,
contudo, estranhamente, menos de 1% dos cristãos evangélicos estão envolvidos diretamente
com missões transculturais.
Somos uma igreja forte. Somos uma igreja bem preparada. Nossas igrejas são celeiros
de pessoas capacitadas. No entanto, o alcance geográfico da proclamação do amor de Deus
tem muito a melhorar. Cremos ser estas algumas das razões pelas quais Deus nos chamou
para nos envolver nesse ministério.
Temos visto que a MOBILIZAÇÃO nos permite advogar
pelas necessidades muitas vezes esquecidas. Além disso, essa
ferramenta também tem nos ajudado a colaborar com pessoas
para o entendimento de sua vocação e participação da Missão
de Deus.
Temos poucos recursos, mas temos a melhor mensagem. Por
isso, acreditamos que o pensamento ESTRATÉGICO deva
ser usado para direcionar nosso planejamento rumo às
próximas ações. É importante que a Igreja (movimento
missionário) utilize a gestão do conhecimento para agir
estrategicamente e, assim, orar especificamente.
Por fim, participamos em REDES DE AÇÃO. As
parcerias desse eixo abrangem o estabelecimento de redes
fortes e atuantes compostas por organizações, igrejas e
ministérios que exerçam ações missionárias nos mais
diversos modelos.
Direcionados a realizar os objetivos que o Senhor tem nos mostrado, hoje servimos nas
seguintes lideranças:
Rodrigo
+ Equipe de liderança da A Fé Vem Pelo Ouvir no Brasil (www.FVPO.com.br)
+ Equipe de liderança do CMIW – (www.globalcmiw.org/pt-br)
Comunidade Global focada em Informações para Missões
+ Equipe de liderança da Aliança de Pesquisadores em Missão (APeM)
Sarah
+ Equipe de liderança da ação social da igreja local - IBCT.
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VISÃO 2033
Em 2022 trabalharemos para ter a Visão 2033 com os dois olhares: ETEN e FVPO.
Every Tribe Every Nation (ETEN, em português: cada tribo, cada nação) foi
estabelecida em 2010 como uma aliança das maiores organizações de tradução da Bíblia no
mundo e “parceiros de recursos” comprometidos com a erradicação da pobreza de acesso a
Bíblia. As agências de tradução que fazem parte da ETEN demonstraram uma unidade sem
precedentes na comunidade de tradução da Bíblia. Juntos, eles: criaram um repositório digital
compartilhado para texto, áudio e vídeo. Adotaram uma estrutura comum e estão
desenvolvendo um “ecossistema” abrangente de ferramentas e informações. Este
compromisso compartilhado com princípios
operacionais, processos e resultados comuns,
bem como acesso a dados comuns, agora permite
planejamento e implementação compartilhados.
Assim buscando fornecer acesso à Palavra de Deus
para todas as tribos e todas as nações. A ETEN
estabeleceu metas a serem alcançadas até 2033.
Esses são marcos, não um ponto final, no esforço
de tradução da Bíblia.1
A FVPO se juntou à comunidade mundial de tradução em um movimento para que todos
tenham acesso ao Evangelho de Jesus Cristo em uma língua que entendam e em um formato
que possam usar (ou texto, ou áudio, ou vídeo). Os vários ministérios integrados a visão fazem
parte de um tempo de unidade sem precedentes. A FVPO tem a meta de trabalhar em parceria
para ver a Palavra de Deus em áudio e fornecida de forma gratuita para todas as línguas que
precisem até o ano de 2033. Nossos indicadores para acompanhar nossa jornada até 2033 são:
Novo Testamento
para todos

Todo mundo
Evangelhos em
merece ter acesso
Vídeo
a Bíblia
1
2
3
Ter o NT em áudio
Ter um livro das
Ter um dos
para 99% da
Escrituras em áudio Evangelhos disponível
população mundial. para o 1% restante.
em vídeo em cada
língua que precise.
áudio

áudio
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vídeo
Tipos de formato

Acesso
4
A Palavra de Deus em
áudio e vídeo
disponível para todas as
pessoas, de todas as
formas possíveis.
áudio, vídeo, texto
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REALIZAÇÕES DE 2021
Apresentamos aqui uma lista resumida de ações realizadas em 2021. Mais detalhes
podem ser encontrados em www.data4mission.com.
Uma das linhas que atuamos muito esse ano foi na atualização de dados nos
observatórios. No Observatório de Povos Indígenas conseguimos avançar em 30 etnias. No
Observatório de Línguas e Recursos lançamos um relatório. O objetivo é saber onde
realmente as escrituras em áudio precisam ser entregues.
Na frente relativa aos projetos de coleta, organização e produção de relatórios de dados
e informações, foram entregues cerca de 15 trabalhos. Estes documentos foram utilizados em
projetos e iniciativas de plantio de igrejas.
Como professor de cursos livres atuamos em três cursos de formação de novos
missionários, a saber: 1) Gestão de Missões na Igreja Local – GMIL, oferecido pela
organização missionária Associação Linguística Evangélica Missionária - ALEM; 2) Curso
da Escola Internacional de Missões Victory Brasil – EIMVB; 3) Jovens com uma missão –
JOCUM base Casa SP sobre pesquisa missionária.
Como missionários pesquisadores, entendemos ser necessário maior investimento na
melhoria da visualização dos dados disponíveis para a realização de ações missionárias.
Utilizamos uma ferramenta denominada por nós como Missiográfico para alcançar esse
objetivo. Este ano produzimos alguns projetos/Missiográficos visando disponibilizar de forma
facilitada informações fundamentais para o crescimento da obra missionária entre os povos
menos alcançados.
Como atividades de mobilização estivemos presentes em algumas igrejas locais,
realizamos palestras por meio online, além de contribuir com o boletim para uma publicação
de periódico internacional intitulado em português de Comunidade Global focada em
Informação para Missões.
Em 2021 tivemos ainda a oportunidade de aprimorar conhecimentos para servir melhor
por meio do ingresso no curso de Mestrado em Missiologia da Associação Missionária para
Difusão do Evangelho - AMIDE (Rodrigo) e do curso de Pós-Graduação em Aconselhamento
Bíblico Contemporâneo da Faculdade Teológica Sul Americana - FTSA (Sarah).
Cumprindo a vontade de Jesus, realizamos discipulado e acompanhamento de pessoas
com as quais tivemos a oportunidade de caminhar nesse ano.
Por fim, descreve-se as viagens que puderam ser realizadas nesse ano de 2021:
1
2
3
4
5

Local
Manaus - AM
Tabatinga - AM
Oiapoque - AP
São Paulo - SP
Goiás

E-mail e PIX: RodrigoTinocoBR@gmail.com

Parceiro
Palestra sobre pesquisa missionária e tradução
Palestra para jovens indígenas e alianças
Parcerias e capacitação nas bíblias em áudio
Parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil SBB
Reunião liderança e diretoria da FCBH
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CARTA A EQUIPE DE PARCEIROS MINISTERIAIS
Olá queridos amigo e amiga,
Nossa família trabalha intencionalmente em três eixos de ações missionárias:
Mobilização, Estratégia e Rede de Ação, com ações nas áreas de pesquisa, tecnologia, tradução
e promoção do acesso gratuito às Escrituras para os povos não alcançados.
Nosso ministério depende da graça de Deus. Visando dar continuidade ao chamado do
Senhor para nossas vidas, desejamos continuar as ações missionárias realizadas por nossa
família, contado com você, para o ano de 2022. Nesse sentido, necessitamos garantir o
sustento financeiro para projetos e para a família. Para tanto, temos adotado desde 2016
um modelo de captação de recursos pelo qual contamos com inúmeras pessoas,
comprometidas com o Reino, que investem nesse ministério. Tal modelo engloba e possibilita
o levantamento de recursos em quatro (4) frentes: 1) fazedores de tendas; 2) projetos
missionários e 3) parceiros no Plano de Adoção Missionária – PAM; 4) Igrejas parcerias.
Detalha-se, abaixo, cada uma dessas ferramentas:

Orçamento familiar e ministerial anual
25%
Fazedores de
tendas

25%
Projetos
missionários

25%
Parceiros
no PAM

25%
Igrejas
parcerias

1) Fazedores de tendas: recursos recebidos por meio do trabalho de um dos adultos da
família no mercado comum (serviço público ou carteira assinada). A primeira razão
para essa decisão é não perder a perspectiva de que estamos inseridos na sociedade. Em
segundo lugar, não criamos um peso financeiro aos parceiros e projetos. Nos
identificamos como missionários fazedores de tendas.
2) Projetos missionários: recursos específicos para a realização de ações com
organizações parceiras, oriundos de apoiadores dos projetos em que estamos engajados.
3) Parceiros no PAM: recursos provenientes de pessoas que investem financeiramente no
nosso ministério e família de forma geral, sem necessariamente haver vínculo com
algum projeto em particular. São pessoas que entendem a relevância das nossas ações
e nossas necessidades materiais. Estes também nos ajudam na avaliação anual das
ações. Essa frente tem sido chamada de Plano de Adoção Missionária (PAM).
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IGREJAS E ORGANIZAÇÕES PARCERIAS
Abaixo listamos algumas igrejas e organizações que nos apoiam financeiramente.
Entretanto, o que queremos destacamos é que elas têm cuidado de nós espiritual e
ministerialmente, nos permitindo atuar no Reino de Deus usando com intencionalidade nossos
talentos e dons. Mais importante ainda e que essas igrejas e agências atuam como uma grande
rede de oração por nossa família e ministério.
FVPO
A Fé Vem Pelo Ouvir

IBCT
Igreja Batista Central de
Taguatinga
Pastor Matheus Guerra

Igreja Internacional
Sementes da Fé

IECB
Primeira Igreja Evangélica
Congregacional de Brasília

Pastor César Augusto

Pastor Hilário José

Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de Bauru
Pastor Davi Therezan

Estamos orando para aumentar esta rede de oração.
Considere convidar a sua igreja local a estamos juntos.

ONDE ou COMO CONTRIBUIR
Caso o Senhor te guie dessa forma e você possa ser um parceiro da nossa família,
deixamos aqui nosso PIX, com o objetivo de facilitar a parceria:
Apoio Ministerial
Rodrigo Tinoco
PIX CPF: 784.117.931-68

Apoio Familiar
Sarah Guerra Gama Tinoco
PIX CPF: 693.703.031-20

Para oferta nos Estado Unidos, em dólar, podem ser utilizados um dos dois serviços:
Evolve Bank & Trust - Nomad
ACH Routing number
084106768
Account Number
9801362478

PayPal
rodrigotinocobr@gmail.com

Outros meios podem ser vistos neste link (www.data4mission.com/post/invista). Desde
já, agradecemos sua participação. Desejamos ser um time que trabalha unido, de forma
intencional e incansável na causa missionária.
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Gostaríamos de convidar você a fazer parte da nossa Equipe de apoio/parceiros.
Procuramos pessoas e famílias que possam nos apoiar no ano de 2022 com contribuições
mensais. Nosso convite é apenas para o ano 2022. Depois, podemos orar juntos e pensar no
próximo ano.
No momento, nosso sustento para 2022 ainda não está completo. De 100% do que
precisamos mensalmente as nossas entradas atingem 80% das necessidades mensais, o que
inclui recursos para as ações missionárias de campo e o custeio de despesas familiares.
Precisamos completar os recursos para cobrir os outros 20% do orçamento (dados de dezembro
de 2021).
Alguns poderão nos apoiar com R$20,00, outros com R$200,00 e outros ainda com
diferentes valores. Nesse processo, é muito importante destacar dois pontos:
1) a contribuição recorrente favorece uma caminhada mais próxima tanto das ações
realizadas, quanto com a família missionária;
2) é ideal a manutenção do compromisso de contribuição por todos os meses do ano de
2022. Mas se algo mudar, não tem problema, apenas nos avise.
Dessa forma, será possível executar um melhor planejamento, além de podermos prestar
contas a você sobre nossas ações, recebendo assim também seu encorajamento e sugestões.

Contamos com você...

Obrigado
Família Guerra Tinoco
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