
 

PRESTACÃO DE CONTAS 

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai 

o evangelho a toda criatura. E, indo, pregai, 

dizendo: É chegado o reino dos céus. O que 

vos digo em trevas dizei-o em luz; e o que 

escutais ao ouvido pregai-o sobre os 

telhados.” Mateus 16:15, 10:7, 10:2 

O Ministério Regional da Inclusão da Pessoa 

com Deficiência tem buscado desenvolver 

ações para mobilização, treinamento, 

parcerias e demais atividades missionárias 

para a inclusão das pessoas com deficiências 

(PCDs) no seio da sociedade e sua integração 

como corpo de Cristo e inclusão metodista na 

5ª Região. Para isso, a partir das ênfases 

missionárias, desenvolve campanhas, 

eventos, projetos e parcerias com o objetivo 

de integrar essas pessoas e suas famílias, 

buscando, com esforços, ampliar e suprir as 

suas necessidades, para alcançar o reino de 

Deus. 

Temos buscado dar relevância ao trabalho 

nos diversos contextos da missão 

evangelística (local, distrital, regional), porém 

o mínimo dos mínimos é que manifestou 

interesse. Não temos encontrado outros 

apoiadores que nos ajudem na construção de 

nossas ações. Os projetos desenvolvidos não 

atenderam totalmente aos objetivos por falta 

de interesse da maioria das igrejas.  

“Na verdade, a seara é grande, mas os 

trabalhadores são poucos; rogai, pois, ao 

Senhor da seara que mande trabalhadores para 

a sua seara”. (Lucas 10:2) 

Nosso desejo é construir ações e integração 

na Região a partir das igrejas locais, formando 

base para consolidarmos, a médio e longo 

prazo, ações que permaneçam e, mais do que 

cumprir uma agenda, tenham relevância para 

a missão da inclusão. Nós nos motivamos ao 

ver que o discipulado tem sido a grande 

estratégia para o cumprimento da missão e 

uso dos dons e ministérios, então cremos que 

podemos também despertar para o 

discipulado inclusivo. 

Segue abaixo a descrição de algumas 

campanhas, eventos e projetos idealizados e 

construídos a partir do Ministério de Inclusão 

da Pessoa com Deficiências na Igreja 

Metodista em Porto Ferreira (SP). 

CAMPANHAS, EVENTOS E 

PROJETOS  

 - A partir da parceria com a Câmara 

Municipal, aconteceu em Porto Ferreira a 

eleição mirim de pessoas com deficiência para 

concorrem a cargos de prefeitos e 

vereadores, um projeto municipal de inclusão 

de pessoas com deficiência, que contou com 

participação de aproximadamente 50 

pessoas, com o objetivo de integrar, tanto 

crianças como adolescentes, jovens e adultos 

com síndrome de Down, autistas e outras 

deficiências,  a fim de fazer conhecer o 

sistema político de administração municipal. 

Na oportunidade, foi realizada ministração 

pela Pra. Kary Janaina Sales Borges, além de 

um momento de fala com cada um dos 

vereadores PCDs e o prefeito eleito. Foi sem 

dúvida um evento em que essas pessoas se 

maravilharam e puderam conhecer as 

atribuições de cada representante, 

culminando com uma recepção festiva, com a 

presença dos familiares das pessoas com 

deficiências e os vereadores municipais. Foi 

um evento muito singular e com grande 

impacto missionário e de cidadania na vida 

dessas pessoas. 



 

  

Agradecemos à Câmara Municipal de Porto 

Ferreira e aos vereadores pela colaboração 

para a realização desse evento.  

- Programa “INCLUSÃO E CIDADANIA”, em 

rádio local, pela Comunidade FM 105.9 MHz 

Porto Ferreira/SP. Existe há 2 anos e é 

transmitido ao vivo pela página do 

facebook:  https://www.facebook.com/KJSSB  

Kary Janaina Sales Borges, compartilhado com 

RADIO COMUNIDADE 

FM  https://www.facebook.com/groups/2265

47607476141/- Paulo Carvalho 

radialista. https://www.facebook.com/pauloe

acarvalho 

 

- COMUD (Conselho municipal da pessoa com 

deficiência): Fui eleita, por 2 anos, presidente 

desse conselho na cidade de Porto Ferreira, 

cujo objetivo é auxiliar tanto o deficiente 

como seus familiares ou responsáveis e o 

município quando solicitado, promovendo 

audiências públicas, sempre defendendo a 

pessoa com deficiência. 

 

- CAPS (Centro de Assistência Psicossocial de 

Porto Ferreira): participação toda as quintas- 

feiras; o atendimento é evangelístico, 

auxiliando, em muitos casos, o 

acompanhamento, com psiquiatra, dos 

distúrbios causados por álcool e drogas, 

depressão e distúrbios psiquiátricos. 

 

- Integrante e cofundadora do grupo “NÓS 

SOMOS CAPAZES”, composto por pessoas 

com deficiência, estando neste momento em 

construção da sede própria, com página 

disponível em  

https://www.facebook.com/nossomoscapaze

s/. 

 

- Início de trabalhos com a associação “MÃES 

NA LUTA”, grupo recém-formado de mães de 

autistas, ministrando palestras, sempre com o 

objetivo de dar conhecimento do evangelho 

de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

-Tarde Alegre de férias, no mês de julho, com 

crianças da igreja e amigos convidados, nas 

dependências do templo local, quando foi 

oferecido conhecimento dos meios de 

comunicação da pessoa cega e surda, como 

Braille e Libras. 

 

- Participação de duas meninas com 

síndrome de Down na liturgia do culto de 

ação de graças em favor das pessoas com 

deficiências, no dia de comemoração da data.  

 

- Participação no Encontro Nacional de 

Pessoas com Deficiências, em São Bernardo, 

nas dependências da UMESP. 

 

- Palestra no SESI, em Porto Ferreira, para 90 

crianças de 7 a 14 anos, sobre a pessoa com 

deficiência e seu convívio. 

 

- Toda segunda-feira do mês, recebemos em 

nossas dependências o grupo Acolhe, 

formado por pais via adoção, sendo um 

número aproximado de 30 casais. 

 

- Palestra em uma roda de conversa, tratando 

do Setembro Amarelo e Verde com tema 

“Prevenção ao suicídio e direitos da pessoa 

com deficiência”, com a participação da 

psicóloga Dra. Paloma Azevedo e da advogada 

Dra. Solange Azevedo, com transmissão via 

facebook na página KJSSB/facebook.  

 

- Participação em Botucatu, representando 

Porto Ferreira, no esporte de PCDs, tendo um 

momento de oração com os participantes e o 

pessoal de apoio. 

 

- Como grande acontecimento, destaco a 

primeira aula deste ministério no Curso de 

Formação de Evangelistas (CFE), em São José 

do Rio preto, com o tema “Troca de olhares”, 

com intensa interação dos alunos.  

 

- Doação de vários edições da Bíblia impressa 

em Braille para a biblioteca municipal de 

Porto Ferreira. 

 

Que este ministério continue sendo 

abençoado por Deus e reconhecido pelos 

homens como árvore de bons frutos. 
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Disse Jesus “Eu sou a luz do mundo; quem me 

segue não andará em trevas, mas terá a luz da 

vida.” João 8:12 (ACF) 

 

 

Rev. Kary Janaina Souza Sales Borges 

Coordenadora do Ministério da Inclusão da 

Pessoa com Deficiência da 5ª Região 

 

 
 
 

 

 

 


