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UBUNTU

NUTRINDO ANGOLA
Missão
Contribuir no desenvolvimentos de
pessoas através da formação acadêmica e
pessoal.

Visão
Tornar Angola um pais desenvolvido
através da sua população e cultura,
fazendo o país autossustentável .

Valores
O desenvolvimento de pessoas, famílias e
comunidades locais.

QUEM SOMOS
Gustavo, Cinara e Adriana são
missionários e atuarão juntos no Instituto
Superior Politécnico Evangélico do
Lubango (ISPEL), ele servindo na área
administrativa e de informática e elas
como nutricionistas e docentes na
Faculdade de Nutrição. Ambos com
atuação no Projeto Nutrindo Angola com
a finalidade de assistência nutricional e
sustentabilidade para desenvolvimento da
população angolana.

"Our goal is to
cooperate with God's
projects and support
the Angolan
population in turning
dreams into reality"

PARA ONDE VAMOS
Local
Angola(País) - África (Continente)
Lubango (município) - Huila (ProvínciaEstado)

OBJETIVO
Levar o amor de Deus através dos
cuidados
básicos de saúde e alimentação para os
necessitados (Mt 25:35, Jo 12:26)

"Lives matter"

LUBANGO
Amigos em missões
Esse são nossos amigos trabalhando nos
projetos que já existem em Lubango.

PROJETOS A SEREM
DESENVOLVIDOS:
Oficinas Culinárias;
Horta Comunitária;
Cozinha Comunitária;
Padaria artesanal (Sustentabilidade).

COMO IREMOS ATUAR

Aulas no Instituto Politécnico
Evangélico de Lubango (ISPEL) e
formação da primeira turma do Curso
de Nutrição;
Atendimento em ambulatório do
Hospital de Pediatria;
Ações Sociais em igrejas e
comunidades;
Sistema de Informática UniEvangélica.

ALVOS:
Desenvolver a população Angola através do ensino.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Administração;
Informática;
Nutrição;
Ensino;
Projetos de Extensão (junto a
população angolana)..

"Investir em educação rende
sempre os melhores juros"
Benjamin Franklin

PREPARAÇÃO

Elaboração de fichas técnicas e
preparações culinárias típicas de
Angola;
Elaboração de E-books e guia
alimentar para a população angolana;
Encontros acadêmicos para
elaboração de materiais educativos;
Contatos profissionais de outras áreas
para cooperação técnica e
multiprofissional (agricultura,
gastronomia social, entre outras).

"Por isso, a criação
aguarda ansiosamente
a manifestação dos
filhos de Deus"

Romanos 8:19

DESAFIOS

“Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar,
ensine; se é dar ânimo, que assim faça;
se é contribuir, que contribua
generosamente; se é exercer liderança,
que a
exerça com zelo; se é mostrar
misericórdia, que o faça com alegria.”

Romanos 12:7-8

ETAPA 1- BRASIL
Seguro saúde;
Valor de 3mil dólares por missionário.

ETAPA 2- ANGOLA
Mantenedores para os missionários;
Parceiros e patrocinadores do projeto para
construção de cozinha comunitária para a
população angolana.

CULTURA LOCAL
As Mumuílas
Dentro das representações simbólicas em
relação ao corpo feminino, nas tradições
Mumuíla, alguns elementos podem ser
destacados, tais como: as missangas,
representando todas as fases de suas
vidas, além de indicar o estado civil e suas
riquezas, dependendo da quantidade e
cor que usam em seus braços e pescoços
e o cabelo. Símbolos de poder, as tranças,
que parecem com dreadlocks, são
chamadas “nontombi” e têm um
significado preciso para cada fase da vida
de uma mulher. Meninas geralmente têm
quatro nontombis, as mulheres adultas, e
casadas, mais de seis.

TRIBOS DA REGIÃO
As mumuílas fazem parte de uma tribo que vive no
deserto do Namibe, no sudoeste de Angola, e
resistem à integração, levando hábitos e costumes
consigo para onde quer que vão. Orgulhosas da sua
tradição e zelosas das suas origens, nem em tempo
de guerra abandonaram o seu território.

"Develop your country
from your local
culture"
Gustavo Oliveira

Diante deste contexto, é necessário
ressaltar no cuidado integral em saúde o
conhecimento e respeito da cultura das
populações locais .

Vamos juntos conhecer mais da cultura
da África?

APOIO
Médicos de Cristo
Associação cristã fundada em 1995 que
reúne estudantes e profissionais de saúde
cristãos.
Tem como objetivo servir como um
ministério para seus associados e para
instituições e agências de saúde
envolvidas em um compromisso de
verdade com o
Senhor Jesus.

PARCEIROS NO ENVIO
Associação cristã médicos de Cristo está nos
auxiliando nesta missão através de orações,
mentoria em missões e contribuição de ofertas
para o seguro de saúde dos missionários.

APOIO
Igreja Evangélica Vivendo em
Cristo
Igreja Evangélica Vivendo em Cristo,
localizada em Nova Iguaçu, no Rio de
Janeiro é a igreja local que está enviando
os missionários Gustavo & Cinara Oliveira,
dando suporte em parceria no Projeto
Nutrindo Angola através de orações,
pastoreamento e semeadura de ofertas.

PARCEIROS NO ENVIO
Igreja Evangélica Vivendo em Cristo, está nos
auxiliando nesta missão com oração,
pastoreamento e ofertas.

APOIO
Comunidade Cristã Semente
do Amanhã
A Comunidade Cristã Semente do
Amanhã, localizada em São Cristóvão, no
Rio de Janeiro é a igreja local que está
enviando a missionária Adriana Lúcia,
dando suporte em parceria no Projeto
Nutrindo Angola através de orações,
pastoreamento e semeadura de ofertas.

PARCEIROS NO ENVIO
A Comunidade Cristã Semente do Amanhã está
nos auxiliando nesta missão com o oração,
pastoreamento e ofertas.

APOIO
Igreja Semeion
Localizada em Icarai, no RJ, é a igreja de
amigos que está apoiando Projeto
Nutrindo Angola através de orações e
semeadura de ofertas..

PARCEIROS NO ENVIO
Semeion está nos auxiliando nesta missão com
oração e ofertas.

PALAVRAS

"Se o seu dom é servir, sirva; se é
ensinar, ensine; se é dar ânimo, que
assim faça; se é contribuir, que
contribua generosamente; se é exercer
liderança, que a exerça com zelo; se é
mostrar misericórdia, que o faça com
alegria."
Romanos 12:7-8
"Que darei eu ao Senhor, por todos
os benefícios que me tem feito?"
Salmos 116:12
"Mas receberão poder quando o
Espírito Santo descer sobre vocês, e
serão minhas testemunhas em
Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria,
e até os confins da terra"
Atos 1:8

SEJA UM BRAÇO

O dinheiro recebido para projetos
específicos será gasto nesses projetos.

Faça parte contribuindo:
Banco Caixa Econômica
Agência: 1507
C. poupança: 00044571-2
Operação: 013
Gustavo Correa de Oliveira
CPF:059.094.807-58

CONTATOS
Gustavo Oliveira
+55-021-965552702
@nutrindoangola
Email: coord.nutrindoangola@gmail.com

www.nutrindoangola.com
(Em construção)

