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"Ajoelho-me diante do
Pai, do qual recebe o

nome toda família nos
céus e na terra”
Efésios 3.14-15



Depois de servir por mais de 15 anos
como pastor na Igreja Batista do Itaim, na
cidade de São Paulo, Felipe “Café” e sua
esposa, Kathya, decidiram dar um passo
de fé na direção de um novo ministério. O
casal vinha orando desde 2018 para que
Deus os usasse de maneira ainda mais
efetiva na expansão do seu Reino. Deus
os direcionou dando a convicção de que
era hora de se tornarem missionários e
atuarem diretamente com famílias e suas
variadas necessidades.



A Palavra da Vida é uma organização missionária
internacional com mais de 65 anos de atuação no Brasil.
Durante sua história, a PV tem sido caracterizada por
forte fidelidade à Bíblia e grande ênfase evangelística.
Atualmente, os diversos ministérios da PV no Brasil
abençoam mais de 200 mil pessoas a cada ano. Desde
1963, a Palavra da Vida tem buscado servir famílias por
meio das temporadas de estância. Anualmente, mais de
3500 pessoas são alcançadas através dos atuais
programas da estância PV. Em 2021, no auge da
pandemia, a liderança da Palavra da Vida decidiu que
era hora de ampliar e inovar seu ministério para famílias
e crianças, para servir de modo ainda mais relevante e
contemporâneo. Assim, fizeram o convite para Felipe e
Kathya ingressarem em seu time de missionários e
assumirem essa frente ministerial.

Palavra da Vida e Famílias

Palavra da Vida
Atibaia - Brasil
https://palavradavida.org.br/



Os dias atuais têm visto a fragmentação dos
relacionamentos familiares. Falta de comunicação,
expectativas irrealistas e a inabilidade para resolução de
conflitos têm levado maridos e esposas ao
distanciamento. 

Frustrados com o casamento, muitos buscam
encontrar satisfação no trabalho, hobbies, amizades ou
até em traições. Quando os filhos chegam, esse quadro
se agrava por conta das crescentes demandas, e a
distância só aumenta. 

Somado a isso, o Brasil vive um momento de ataques
coordenados contra a família, com adversários agindo
através de autoridades públicas, do sistema
educacional, veículos de mídia e da cultura em geral. 

Esses têm sido tempos difíceis para esposas e maridos;
pais e filhos cristãos que desejam viver o ideal de Deus
para suas famílias.

Cenário Atual

Há inúmeras vozes gritando alto e contra
as famílias, mas poucas e isoladas vozes

falando em favor delas.



A Bíblia ressalta a inquestionável importância da família. Deus
orienta maridos a amarem, protegerem e valorizarem suas
esposas (Ef. 5.25-30; 1ª Pe. 3.7), também diz que esposas devem
amar, respeitar e apoiar seus maridos (Ef 5.22-24; Gn 2.18). Deus
ensina como pais devem criar seus filhos (Ef. 6.4; Cl 3.21) e
como filhos devem obedecer e honrar seus pais (Ef. 6.1-2; Cl.
3.20). A palavra de Deus permanece sendo suficiente para que
famílias resistam aos ataques e floresçam. Sem dúvida, ela
permanece sendo o guia de Deus para famílias fortes porque
ali o Senhor nos ensina a cuidarmos uns dos outros.

“Se alguém não cuida de seus parentes, e
especialmente dos de sua própria família, negou

a fé e é pior que um descrente”
1 Timóteo 5.8

A Importância da Família



A ida de Felipe e Kathya como missionários para
assumir os ministérios com famílias e crianças da
Palavra da Vida forma uma parceria valiosa no serviço a
Deus. De um lado, está a PV, uma organização de alta
credibilidade no meio evangélico brasileiro e com
amplo alcance, uma vez que atua em quase todos os
estados da nação. Do outro, estão Felipe e Kathya, um
jovem casal, unidos há 15 anos, pais de três filhos, com
boa capacitação e acostumados a caminhar com
homens e mulheres da geração atual diante dos
desafios do início, desenvolvimento e consolidação do
matrimônio e da paternidade.

Singularidade e Exclusividade do Ministério

Uma nação é tão forte quanto suas
igrejas. Uma igreja é tão forte quanto
suas famílias. Uma família só é forte
quando seus membros encontram

sua força em Deus.



O ministério de Felipe e Kathya com famílias e crianças
terá duas frentes de atuação, sempre em parceria com
as igrejas locais. Haverá o foco centrífugo (ida), onde
Felipe e Kathya irão apoiar famílias cristãs em seus
contextos originais. Possíveis iniciativas desse foco são
treinamentos de líderes de ministérios (mulheres,
homens, casais, crianças, terceira idade) realização de
conferências sobre temas específicos, oferta de cursos
on-line e de variados conteúdos digitais etc. Além disso,
haverá um foco centrípedo (vinda), onde o casal irá
apoiar famílias cristãs no contexto da Palavra da Vida ou
em outros locais estratégicos. Possíveis iniciativas desse
foco são acampamentos para crianças, conferências
específicas (homens, mulheres, casais, crianças),
encontros de casais e a condução e renovação das
experiências de capacitação e convivência para famílias
nas temporadas de estância.

Foco de Atuação

Além dessas frentes, Felipe e Kathya também terão um
ministério intenso com a própria Palavra da Vida, onde
serão responsáveis pelo cuidado e capacitação dos
atuais missionários e pela captação de novos
missionários para o ministério com famílias e crianças.
Felipe também fará parte da equipe de líderes
ministeriais da PV Sudeste, participando ativamente
das decisões relativas a essa região.

Famílias

PV



Nós entendemos que no Reino de Deus tudo é feito em
parceria, portanto não pretendemos fazer nada sozinhos. Com
parceiros, nos tornamos mais efetivos e fazemos mais e
melhor. Por isso, estamos mobilizando igrejas e pessoas que se
tornarão nossos apoiadores naquilo que Deus nos usará para
promover com as famílias do Brasil.

Como Apoiar

Deus

Você

Busca pela
provisão

Busca por
investir

Convite ao investimento

Nosso ministério é sustentado pelas 
ofertas de amigos e igrejas parceiras.

A Palavra da Vida encoraja seus missionários a levantarem seu
próprio sustento ao mesmo tempo em que fornece parte dele.

Hoje já temos cerca de 50% do nosso sustento levantado e
estamos convictos de que Deus irá prover todo o necessário
para nossa transição e o avanço desse ministério. Você, como
filho de Deus, está se perguntando onde deveria investir os
recursos que o Pai tem te dado, e agora é a nossa vez de te
convidar:

Você estaria disposto a assumir um compromisso e se
juntar ao nosso grupo de parceiros?

Eu



 Se você tomou uma decisão de se juntar ao nosso grupo de parceiros, saiba
que há várias formas de participar. Você pode obter maiores informações
acessando nossa página com o link abaixo ou escaneando o QR code:

www.felipecafe.com



Muito obrigado por dedicar seu tempo para ler esse material.
Não hesite em entrar em contato caso tenha qualquer dúvida.

Família “Café”: Felipe, Kathya, Lucas, Olivia e Melissa

“Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o
nome toda família nos céus e na terra”

Efésios 3.14-15

prfelipecafe@gmail.com
+55 11 98677 5711
YouTube: Felipe Café
Instagram: @prfelipecafe
Facebook: Felipe Café
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