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Desde o seu começo em 2003, por iniciativa do pastor João Tinoco (Igreja 

Presbiteriana Aliança Eterna – IPB em Belo Horizonte) e sua esposa Elíbia Tinoco, ambos 

com formação pelo CEM (Centro Evangélico de Missões), o PROAV tem realizado viagens 

missionárias anuais para cidades e povoados de estados do Nordeste, especialmente o 

Sertão do Piauí. 

Em janeiro de 2016 o PROAV totalizou 103 comunidades alcançadas, em 18 viagens 

realizadas, para honra e glória do nosso Deus. 

Nosso alvo é: o sertão nordestino, lugares materialmente carentes e menos 

alcançados pelo evangelho. 

 

O PROJETO BUSCA FORNECER DOIS TIPOS BÁSICOS DE AUXÍLIO: 

 

Espiritual: Atividades evangelísticas (teatros, pregações, atividades diárias com as 

crianças, projeções do filme Jesus, visitação nas casas), treinamentos com a liderança das 

igrejas locais, etc. 

Material: Cursos (aleitamento materno, cuidados com o bebê, higiene pessoal, 

animais peçonhentos, cuidados com a água e com os alimentos, compostagem, educação 

ambiental, educação infantil, cuidados com a mídia, sexualidade, hipertensão arterial) 

Treinamentos profissionais (caixa d’água de baixo custo/ferro-cimento, 

compostagem), cortes de cabelo, medição de pressão arterial, doação de alimentos não 

perecíveis, materiais de higiene, brinquedos, roupas, livros. 
 

Missionários João Tinoco e Elíbia Tinoco 
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Para treinamentos sobre evangelismo contamos com auxílio do Centro Evangélico de Missões (CEM) e com as igrejas 

locais. A editora Ultimato participa juntamente com o CEM e as igrejas locais na cobertura em oração, além de contribuir 

com revistas e livros à serem distribuídos no campo. 

O PROAV só existe mediante a graça de Deus e dos apoiadores que Ele levantou. Devido ao incondicional apoio do 

PRÓ-NORDESTE (AICEB – Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil), do Centro Evangélico de Missões, da Editora 

Ultimato, do Projeto Filme Jesus, da Missão Suíça, do PRÓ-Sertão, da Igreja Presbiteriana Aliança (Campinas – SP) e da 

Igreja Presbiteriana do Cariru (Ipatinga – MG); temos desenvolvido, com muito êxito e alegria, este projeto de missão 

integral no sertão. 

Contudo, transportar, hospedar e alimentar os missionários estudantes, mais as despesas materiais necessárias para 

a realização dos trabalhos, obtém-se um custo muito elevado. Sendo assim o PROAV vive de doações. 

Construção de templos: 

Esta nova frente de trabalho tem trazido grande alegria a todos nós pelo fato de já termos pelo menos um templo 

construído em cada estado do nordeste do país. Cada templo tem um custo médio de R$12.000,00. 

Glorificamos ao nosso Deus pois é muito o que Ele tem nos permitido fazer nesta área tão necessária. A carência de 

locais apropriados para os cultos de adoração ao nosso Deus ainda é uma grande deficiência no sertão e cidades 

periféricas às capitais do Nordeste. Um fato a ressaltar é que temos contribuído para várias denominações. Basta que o 

solicitante se enquadre em nossas condições para o repasse dos recursos. 

Até o momento foram 15 denominações contempladas em 9 Estados da federação. Dentro da visão de serviço à 

comunidade local o templo de Igreja do Nazareno em Lagoa do Sal/PI tem sido usado pela Universidade Federal do Piauí 

para ministrar o curso de Pedagogia. 
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ALGUNS TEMPLOS CONSTRUÍDOS PELO PROAV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


