
Família Gomides



Projeto Tailândia 
O reino de alegria 

A Tailândia é uma das monarquias mais antigas na história, um REINO que se orgulha por nunca 
ter sido colonizado por nenhum país estrangeiro. A tríade “rei-budismo-estado” é o que 
estrutura a sociedade tailandesa dando identidade ao povo. As cores da bandeira representam 
essa dinâmica: azul-realeza, branco-budismo e vermelho-estado. Preservam o complexo idioma 
tailandês com cinco tons e grafia própria, única no mundo. Tem fortes políticas de patriotismo, 
como o rito Bikkhu - quando todo homem é obrigado a servir pelo menos uma vez na vida 
como monge budista por um ano. Este é um exemplo do que mantém a maior nação budista 
sob a crença de que “Ser tailandês, é ser budista”. Essa tríade conquistou o controle simbólico 
ativo nas situações interétnicas (Howard, 2002), o que demostra a grande dificuldade de 
inserção ou assimilação cultural na relação com o estrangeiro. 

Lá também existe um conceito cultural bem forte, chamado “sía nâa” {สียหน้า }. Nele, as 
pessoas estão convencidas de que demonstrar seus sentimentos verdadeiros é um sinal de 
fraqueza e falta de reputação ou pudor. Por isso, os tailândeses sempre estão sorrindo. Disso 
vem a fama de “terra do SORRISO”! A Tailândia é um reino de orgulho e falsos sorrisos, que 
escondem a realidade de opressão, medo e tristeza de todo um povo que sofre debaixo de 
máscaras e mentiras impostas pela sociedade. Mas o “REINO DE Deus é justiça, paz e ALEGRIA 
no Espírito Santo” [Rm14:17]. Essa é a razão porque queremos viver na Tailândia - para revelar e 
viver este Reino, proclamando o Evangelho e formando discípulos entre os tailândeses! 
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QUEM SOMOS 

Família Gomides 

Somos Tiago e Ludmila Gomides, uma família missionária servindo na expansão do 

Reino de Deus, proclamando o evangelho àqueles que ainda não o ouviram.  

Fomos chamados para plantar e servir a Igreja entre os Povos Não Alcançados 

Budistas do Sudeste Asiático. 

Nos conhecemos no campo transcultural, servimos juntos ainda solteiros e 

desenvolvemos nosso relacionamento mesmo à distância, em torno da nossa paixão e 

engajamento na Missão de Deus neste mundo.  

Casamos em 2014, e entre tantas bençãos, fomos presenteados em 2017 com a 

pequena Sophia Gomides. Somos membros da Igreja Presbiteriana Vinhedo e 

missionários da agência SEPAL - Servindo Pastores e Líderes, desde 2013. 

Formação Profissional 

Tiago é bacharel em Turismo pela Universidade Federal de Ouro Preto e em Teologia 

pelo Seminário Presbiteriano do Sul. Fez cursos de Liderança e Gerenciamento de 

Projetos pela Universidade das Nações e fala 3 idiomas. 

Ludmila é bacharel em Comunicação, com ênfase em Jornalismo pela Universidade 

Federal do Espírito Santo, Pós-Graduação em Antropologia pelo Instituto Antropos. 

Concluiu a Escola de Estudos Bíblicos pela Universidade das Nações e fala 5 idiomas. 



PORTFÓLIO MINISTERIAL 
Juntando nossa trajetória missionária, já trabalhamos em projetos na  

Ásia - Tailândia, Indonésia, Timor Leste, Taiwan, Índia, Mongólia 

Oceânia - Austrália, Fiji  

África - África do Sul, Quênia  

América Latina - Brasil, Haiti, Rep. Dominicana 

Servimos na pesquisa, contextualização e desenvolvimento de mídias para a 

evangelização de mais de 14 povos não alcançados [Create International].  

Também trabalhamos na mobilização e engajamento de igrejas na missão, treinamento 

e discipulado de vocacionados, evangelização e plantio de igrejas [Megacities]. 

Nos últimos anos no Brasil 
  

Servirmos nossa igreja local e outras igrejas por meio de pregações, palestras e 

treinamentos em missões, evangelização e vocação. 

Somos parte da equipe do Centro de Reflexão Missiológica Martureo junto ao 

Marcos Amado, na coordenação de pesquisa e articulista sobre o Budismo. Iniciamos 

o primeiro treinamento missionário para povos budistas no país, lecionando também 

no Seminário Servo de Cristo sobre Missões Transculturais. 

Servimos na mobilização com o Movimento Perspectivas Brasil e também 

oferecendo consultoria na formação de Conselhos Missionários.  

Prestamos mentoria e orientação vocacional para muitos jovens por meio do 

Vocacionados, projeto do Ronaldo Lidório, e do VOCARE, movimento da 

Associação de Missões Transculturais Brasileira. 

Somos parte do Movimento Lausanne, como jovens líderes e representantes latino-

americano na equipe editorial do periódico "Análise Global do Lausanne”. Ainda 

somos correspondentes do Center for the Study of Global Christianity, dirigido 

pelo Dr. Todd Johnson. 



NOSSO ALVO E VISÃO 
Sermos Catalisadores e Apoiadores de  

Um movimento de plantação de igrejas autóctones, vibrante, sustentável, 

contextualizado e fiel às Escrituras na Tailândia,  

por meio de 

Jovens líderes tailândeses mobilizados, discipulados, treinados e enviados para 

a missão em regiões onde não existem igrejas; 

E assim, participarmos do 

Crescimento e Fortalecimento da Igreja Tailandesa. 

Por que tailândia ? 

1. Deus deseja salvar os tailandeses  [ apenas 0,5% são seguidores de Jesus ] 

2. Pouco acesso ao Testemunho do Evangelho [ 86% nunca conheceram um cristão ] 

3. 70% cidades tailandesas não tem nenhuma igreja [ 5.195 cidades ] 

4. É o país com a maior população budista do mundo [ 62 milhões de pessoas ] 

5. Crescimento tímido da Igreja nos últimos 200 anos [ 450 mil cristãos protestantes ] 

6. Fraco engajamento missional da Igreja, pouco evangeliza e envia missionários 

7. Poucos seminários e centros de treinamento para cristãos tailandeses 

8. Necessidade de formação e fortalecimento da nova geração de líderes 

9. País estratégico por ser muito influente no sudeste asiático e vários países budistas  

10. Único país livre, no meio de vários países fechados, para pregação do Evangelho  



NOSSOS OBJETIVOS 

Primeiro termo  [ PRÓximos 4 anos ] 

Ano de 2018 - levantamento de parceiros ministeriais para o nosso envio 

Início de 2019 - Mudança para a Tailândia 

Aquisição da fluência no idioma e inserção na cultura e sociedade tailandesa 

Proclamar o Evangelho, Testemunhar Jesus Cristo e Discipular tailândeses 

Servir a Igreja Tailandesa, observando áreas estratégicas de atuação   

Estudar de modo aprofundado a história do cristianismo no país até os dias atuais 

Aplicar o método Antropos para diagnóstico sócio-cultural da comunidade 

Elaborar o projeto de plantação e/ou revitalização de igreja para os próximos anos 

Iniciar a formação de um grupo base de cristãos tailandeses visando esse projeto   

Nosso desejo é que em 2022, estejamos instalados e bem adaptados na cidade onde 

iremos servir nos outros termos, com relacionamentos já desenvolvidos, tanto com 

discípulos de Jesus quanto com budistas - alvos do nosso amor e evangelização. 

Queremos estar com as condições básicas necessárias para iniciar o projeto de 

plantação e/ou revitalização de igreja neste contexto desafiador e transcultural. 

Por isso, nos próximos anos, a adaptação cultural e o idioma, que é extremamente difícil 

[ 44 consoantes e 32 vogais! ] serão nossos alvos primários. O envolvimento com a 

Igreja Tailandesa também será prioridade nesse processo, pois ela é quem desejamos 

servir e cooperar como Corpo de Cristo presente na Tailândia. 



PRÓXIMOS PASSOS 
Preparação Missionária: 

Bacharel em Teologia - Seminário Presbiteriano do Sul 

Pós-Graduação em Antropologia - Instituto Antropos 

Cursos Capacitar {Antropologia Missionária, Linguística, Plantação de Igreja} - AMTB 

Curso de Formação Missionária - Agência Presbiteriana de Missões Transculturais 

Treinamento e Avaliação em Plantação de Igreja - CTPI  

Desenvolvimento Comunitário - CADI & Empreendedorismo Social - Porto Social 

Módulos do Mestrado em Missiologia - Seminário Servo de Cristo 

Transição da liderança de mobilização e treinamento para povos budistas no Brasil 

Participação no processo de Plantação da Igreja "Espaço de Vida Valinhos” - CPV  

Fechar parcerias de trabalho com organizações cristãs na Tailândia 

Preparação Pessoal: 

Mudança para Valinhos, SP - nossa base no tempo de transição até o campo 

Construção de uma rede maior de intercessores 

Levantamento de parceiros ministeriais para investir financeiramente neste projeto 

Captação dos recursos específicos para nossa mudança {passagens aéreas, contrato 

de aluguel, mobília e utensílios para casa, automóvel}  

Carteira de motorista da Mila 

Aquisição do Visto Tailandês apropriado 

Comprar as passagens aéreas 

Pagar seguro de vida / plano de saúde 

Partir rumo a “Tailândia - o Reino de Alegria” 



ORÇAMENTO 
 

 

custos mensal 2019-2020 
Moradia.…………………………………R$1.700
Transporte……………………………… R$1.000
Água……………………………………. R$200
Eletricidade……………………………. R$200
Alimentação…………………………… R$1.200
Seguro Saúde…………………………. R$800
Lazer e esporte.………………………. R$200
Escola do Idioma Tailandes…………. R$1.500
Comunicação…………………………. R$300
Escola Sophia Gomides……………… R$400
Parcelamento do Visto Anual………… R$200
INSS e Previdência…………………….. R$800
Impostos e taxas………………….……. R$1.200
Dízimo…………………………………… R$1.200
Poupança de retorno ao Brasil……….. R$350
Ministério…………………………………R$1.500 

Despesa total…………………………… R$ 12.750

custo aproximado para mudança 2019

Passagens aéreas.…………………………………………..  R$ 15.000

Mobílias e Utensílios básicos……………………………… R$ 7.000

Contrato de Aluguel……………………………..…………. R$ 5.500

Despesa total………………………………… R$ 27.500

Orçamento para 2018
Moradia…………………..R$1.650 

Transporte………………..R$500 

Alimentação…………..….R$800 
Plano de Saúde…….…….R$600 

Comunicação……………..R$300 

Lazer e esporte……………R$200 

Ministério…………………..R$500 

Cursos………………………R$800 
INSS…………………………R$600 

Dízimo………………………R$600

Despesa Mensal… R$ 6.550



PARCERIA MINISTERIAL 
Somos missionários da agência SEPAL – Servindo aos Pastores e Líderes.  

Como uma missão internacional e interdenominacional, estabelecida no Brasil desde 
1963, temos a visão de ter uma igreja saudável ao alcance de todo brasileiro, que 
possa levar o evangelho de Jesus Cristo ao mundo todo. Nossa missão é mobilizar 
líderes de igrejas, eficazes e comprometidos com Deus, para alcançar as nações.  

Carregando os valores de Equipe, Família, Multiplicação, Serviço, Criatividade e 
Parceria, queremos ser enviados pela Igreja Brasileira para sermos catalisadores no 
movimento de plantação de igrejas na Tailândia e discipuladores da nova geração de 
lideres naquele país.  

Por igrejas saudáveis e engajadas no alcance dos povos no Sudeste Asiático, é que 
gostaríamos de convidar você para ser nosso intercessor e apoiador neste projeto. 
Os missionários da SEPAL não são empregados da agência. Todos recebem o seu 
sustento a partir da formação de sua Equipe de Parceria Ministerial:  

  um grupo de pessoas, empresas ou igrejas que se comprometem a  
  investir financeiramente de maneira sistemática para que o missionário(a) 
  tenha meios de executar seu trabalho e visão dados por Deus. 

Para se tornar participante do nosso ministério, pedimos que considere em oração um 
valor mensal de contribuição e o período que poderá assumir com este projeto, a 
partir de 2018. Entre em contato conosco, e a SEPAL enviará boletos bancários para 
facilitar o seu investimento. Esse processo nos ajuda na organização e transparência 
financeira, como também no repasse unificado de todas as ofertas para o exterior! 

Não vamos para Tailândia sozinhos. Queremos cumprir a vocação da Igreja de Cristo  
JUNTOS. O Senhor nos chamou para Ir. Esperamos que você seja parte do ENVIAR! 

“porque "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”. 
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?  
E como crerão naquele de quem não ouviram falar?  

E como ouvirão, se não houver quem pregue? 
E como pregarão, se não forem enviados?”  

Romanos 10:13-15 



REFERÊNCIAS 

 




 

 

“Tiago e Mila são jovens com clara vocação missionária, caráter 
íntegro e preparados para o trabalho confiado pelo Senhor. 
Percebo claramente em ambos o compromisso com a Palavra, com 
Jesus e com o ministério em meio a várias atuações (mobilização, 
oração, pesquisa missionária, treinamento) em que já se engajam. 
Minha oração e expectativa é que o Eterno continue a guardá-los 
do mal e usá-los com poder e graça onde Ele os enviar.”  

Ronaldo Lidório - pastor e missionário da Agência Presbiteriana de 
Missões Transculturais (APMT) e WEC Internacional

“Pessoalmente ando muito otimista com os movimentos do Espirito 
Santo, geradores de ações missionárias pela Igreja brasileira, 
especialmente no que se refere ao despertamento e engajamento 
vocacional. Tiago e Mila Gomides são o que temos de melhor 
numa nova geração integralmente comprometida e altamente 
qualificada, dispostos a dedicar suas vidas à causa missionária 
transcultural, com foco nos que pouco ou nada sabem do 
Evangelho”  

Cassiano Luz - presidente da Associação de Missões Transculturais 
Brasileira e diretor de ministérios da Visão Mundial

“O movimento missionário brasileiro precisa de uma nova estirpe de 
missionários jovens, criativos, com iniciativa, convicção de chamado, 
um profundo comprometimento com o Senhor e com os dons e 
talentos necessários para fazerem a diferença no complexo mundo em 
que vivemos. Não tenho dúvidas de que Tiago e Mila Gomides são 
excelentes exemplos disso. Investir no ministério e na vida deles 
significa garantir uma saudável renovação que há tempos estamos 
precisando. Representa a certeza de que cristãos brasileiros 
continuarão produzindo frutos para a eternidade, sendo testemunhas 
do Senhor Jesus até os confins da terra.”  

Marcos Amado - pastor e missionário, fundador do Centro de Reflexão 
Missiológica Martureo e ex-diretor do Movimento Lausanne

“Tem sido uma alegria acompanhar o ministério de Tiago e Mila. Uma 
vocação entregue nas mãos de Deus dá muitos frutos, isso é o que 
tenho visto aqui, na vida dos alunos que tem o privilégio de ser 
ministrados por eles ” 

Ziel Machado - Reitor do Seminário Teológico Servo de Cristo e 
pastor da Igreja Metodista Livre em São Paulo



FALE CONOSCO! 

TELEFONES:   (19) 98188-2016 

     (19) 98251-9310 

EMAIL:     tiago.gomides@sepal.org.br 

     mila@matureo.com.br 

SKYPE:    tiago.gomides 

     luludikg 

FACEBOOK:   www.facebook.com/tiago.gomides 

     www.facebook.com/mila.guio  

 

 

Aguardaremos seu contato, 
para servimos ao senhor Jesus 

juntos na expansão do seu 
Reino entre os povos da terra, 

Para louvor da Sua glória,  
até que ele venha ! 

Tiago, Ludmila e  
Sophia Gomides

mailto:tiago.gomides@sepal.org.br
mailto:mila@matureo.com.br
http://www.facebook.com/tiago.gomides

