
 

 

A Missão Metodista Tapeporã completou, 

neste ano de 2017 (4 de Abril de 1978), seu 41º 

aniversário de trabalho junto aos índios 

Kaiowá/Guarani, da Aldeia Bororó, na Reserva 

Indígena de Dourados (hoje dividida entre 

Dourados-MS e Itaporã- MS); dos quais os 

pastores Rev. Paulo da Silva Costa e a Revda. 

Maria Imaculada Conceição Costa estiveram à 

frente há 33 anos. Com a aposentadoria de 

ambos, a partir de fevereiro de 2017, assume 

a coordenação o MD Ronaldo Arevalo. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A MISSÃO 
METODISTA TAPEPORÃ 

 

O trabalho com os povos indígenas não é um 

PROJETO, é uma MISSÃO TRANSCULTURAL 

(MER – Ministério Especial (Indígena) 

Regional). Sonho: “Que eles (indígenas) 

caminhem com os seus próprios pés.” 

  

A presença metodista junto ao povo indígena 

KAIOWÁ\GUARANI, no Cone sul do Mato 

Grosso do Sul, teve seu início em 1928, com a 

criação da Associação de Catequese 

composta pelas Igrejas Metodista, 

Presbiteriana e Presbiteriana Independente. 

Hoje conta com uma população aproximada 

de 56.000 habitantes somente no sul do Mato 

Grosso do Sul. 

A Missão Metodista Tapeporã está sediada na 

Aldeia Bororó da Reserva Indígena – 

Dourados\Itaporã – MS. Essa reserva conta 

com população estimada em 18.000, dividida 

em três povos: Guarani, Terena e Kaiowá 

(GUATEKA). 

 

Retrospectiva dos Agentes Missionários 

Dr. Nelson de Araújo (1928) 

Francisco Brianezzi (1945) casado com Aurea 

Batista Brianezzi (1929) 

Scilla Franco (1972) e Paulo da Silva Costa 

(1978) como técnico agrícola 

Áureo Brianezzi (1979 e Levi Marques 

Pereira, técnico agrícola) 

Paulo da Silva Costa e Maria Imaculada 

Conceição Costa (1984 a 2017), Davi Aragão,  

ajudante de serviços gerais, e Ronaldo Arevalo 

(indígena), ajudante de serviços gerais. 

Ronaldo Arevalo (2017), indígena, casado 

com Jane da Silva, dois filhos, leigo, membro 

da Igreja Metodista, técnico em enfermagem 

e ex-operador da vaca mecânica e ajudante de 

serviços gerais. 

COOPERADORES 



 

  

Área Geral da Igreja Metodista (1972); Igreja 

Metodista Unida da Alemanha (desde 1978); 

Divisão de Mulheres (1990); UNCOR (1995); 

IALIN – Instituto Americano de Lins; FOL – 

Faculdade de Odontologia de Lins (1993), 

UNIMEP e (Quinta Região Eclesiástica), além 

de outros pontuais. 

  

PROGRAMAS ATIVOS: Mantenedores 

- Tapeporã-Safin  

- Igreja da Alemanha 

- Local – Luz (Prefeitura) 

- Quinta Região Eclesiástica  

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE AS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O crescimento demográfico da população 

indígena em Dourados e na região continua 

sendo o principal problema e pouco mudou 

em relação ao biênio anterior, pois não se 

consegue acompanhar as demandas das 

necessidades básicas dos habitantes.  

Neste ano, tem se agravado muito o problema 

da terra com a implantação de várias usinas 

de álcool na região, além de cortes em 

recursos do estado (município, estado e 

federação). 

Tudo isto vem acompanhado de novas 

necessidades de consumo, não sentidas 

anteriormente, atingindo frontalmente os 

jovens, que na maioria das vezes não 

conseguem trabalhar com esta nova 

realidade, surgindo a partir daí um consumo 

alto de drogas lícitas e ilícitas e o consequente 

aumento da violência. 

Nosso principal objetivo e alvo continuam 

sendo a autodeterminação individual e 

coletiva, agindo principalmente nos pontos 

críticos da comunidade, de forma que os 

programas de apoio sirvam de contrapartida 

para a comunidade nas reivindicações junto 

aos órgãos governamentais.  

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MISSÃO 

 

A proposta da Igreja Metodista é ser parceira 

com a comunidade indígena, buscando junto 

com ela os encaminhamentos que possam 

contribuir para a sua autodeterminação. 

Nesse sentido. busca parcerias e o 

envolvimento na sociedade em torno e 

internamente, de forma que essas parcerias 

são à base de sustentação da Missão, tanto no 

aspecto econômico como no 

desenvolvimento de sua missão. 

Dourados Project: Parceria: I.M.U 

ALEMANHA- Weltmission.  

Atividades desenvolvidas: Coordenação e 

administração; complemento do subsídio dos 

coordenadores (pastor e pastora até 2017), 

que são responsáveis pela administração e 

execução das mesmas; manutenção: 

combustível, despesa bancária, e manutenção 

do veículo, etc. Tempo integral. 

 

Horta de ervas medicinal: Parceria: Divisão 

de Mulheres – USA.  



 

  

Atividades desenvolvidas: é usada para 

atividades extra sala de aula pelas escolas da 

aldeia, (Araporã, Agustinho, Lá Cuí, Tengatui 

Marangatu), pelas famílias e por indicação de 

médicos do PSAF (Posto de Saúde da Família), 

para realização de workshop de como utilizar 

as plantas medicinais. Há um monitor que faz 

a manutenção e é aberta semanalmente. Com 

a atual crise econômica, a revitalização está 

sendo realizada. 

Apoio à Educação: Parceria: Escola Municipal 

Indígena Araporã e Escola Municipal Indígena 

Agustinho, voluntários.  

Atividades desenvolvidas: As nossas 

participações consistem em apoiar atividades 

extracurriculares: formaturas, datas 

comemorativas, etc. 

Centro de Capacitação: Espaço Tapeporã -

Parceria: Voluntários, doadores pessoais, 

IMU- Alemanha.  

Atividades desenvolvidas: São realizados 

semanalmente ensaios de música (cânticos na 

língua indígena) às sextas-feiras, e cultos aos 

sábados de manhã, com crianças, e às 19h. 

Temos uma frequência média de75 a 85 

pessoas, entre crianças, adolescentes e 

jovens. Este espaço também é utilizado pela 

comunidade para realização de atividades tais 

como vacinação, pesagem, atendimento 

médico, reunião de lideranças, etc. 

Tapeporã-Safin (Sombra e Água Fresca 

Indígena): Parceria: PROSAF- Projeto Sombra 

e Água Fresca (Área Nacional)   

Atividades desenvolvidas: educação cristã, 

música, esporte e lazer. 

Contamos atualmente com um núcleo de 

atividades no Espaço Tapeporã, que foi 

reconstruído ao lado do Centro de 

Capacitação na sede da Missão Metodista 

Tapeporã. Estão inscritas 20 crianças de 2 a 5 

anos,  55 crianças de 6 a 10 anos e 18 de 11 a 

15 anos.  

Dias de Atendimento: Sábado, com 

voluntários adultos. 

Horário: 8h às 11 e 18h às 20h. 

 

ORÇAMENTO (Anual) 

Recursos recebidos da Alemanha:                  

E$ 12.000,00 (em quatro parcelas)                         

Recursos de outras instituições: 

PROSAF - Igreja Metodista 

R$ 6.500,00 ao ano 

 

MD. Ronaldo Arevalo 

Coordenador da Missão Metodista Tapeporã 

desde 2017 

 


