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PROJETO 
MUBARAK

Pg. 20

A guerra da Síria, que completou 
três anos, está deixando cinco 

milhões de pessoas desalojadas 
dentro e fora da nação. 
A pequena Jordânia...

IGREJA = MISSÕES 
Onde e o que sua igreja pode e 
deve fazer para investir na expan-
são do reino de Deus...

ORANDO POR MISSÕES 
Um guia completo para que você 
possa orar por missões todos os 
dias...Pg. 8 Pg. 15
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LEMA - “Indo até aos confins da terra... Pregando 
o evangelho de Cristo.”

MISSÃO - Conscientizar, promover, apoiar e co-
ordenar a visão missionária transcultural das igrejas 
batistas nacionais: recrutando, treinando, orientando e 
enviando missionários para fazer discípulos de Jesus.

VISÃO - Ser uma agência missionária parceira 
da igreja no cumprimento da missão transcultural.

PROPÓSITO - Glorificar o nome do Deus 
Eterno e fazer discípulos entre os povos que ain-
da não conhecem Jesus.

CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS|2014

DESAFIO

A Campanha de Missões Mundiais 2014 tem 
como tema: LEVA-ME PARA SER LUZ, base-
ado no testemunho de João Batista e do 
Apóstolo Paulo. O primeiro veio testificar 

a respeito da luz (Jesus) que ilumina todo o homem e 
o segundo nos motiva a sermos resplandecentes como 
luzeiros no mundo. (João 1.7 e Fil. 2.15)

Estamos trabalhando em prol da Campanha anual 
de Missões Mundiais 2014. Queremos ver cada batista 
nacional comprometido seriamente em alcançar vidas 
para Jesus.

Desejamos que você leia esta revista com o co-
ração totalmente voltado para o desejo do coração 
de Deus.

Vamos juntos fazer que o amor de Deus che-
gue até aos confins da terra por meio das nossas 
vidas, das nossas orações e das nossas doações. 
Sejamos Luz!

JAMI-CBN
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Jesus Cristo usou as metáforas do sal e 
da luz para explicar como os cristãos devem 
agir no seu dia dia no mundo como represen-
tante do Reino de Deus. no evangelho de Ma-
teus, Jesus convoca seus discípulos a serem 
como luzeiros e saleiros deste mundo. Ser luz 
e sal não somente no meio da família da fé e, 
sim, principalmente fora do arraial, junto aos 
que estão fora da família de Deus. 

no sermão do monte Jesus descreve 
como deve ser o relacionamento daqueles 
que são chamados para ser luz, expressão de 
vida transformada e transformadora.

Leva-me para ser luz... implica em toma-
da de atitude e compromisso cristão com a 
Palavra e sua proclamação. Luz que ilumina 
os lugares escuros e ajuda a enxergar a di-
reção da nova vida em Cristo e  o caminho 
que devemos seguir. Ser luz e andar na luz 
abate o medo e permite o avanço em meio 

às trevas. Cada crente é chamado a ser luz entre as na-
ções. Como luzeiros ou portadores da luz de Deus (Cristo 
) devemos esforçar-nos de modo que essa luz se espalhe 
entre os povos.

Jesus  nomeou-nos  suas testemunhas para que por 
meio da proclamação do Evangelho haja transformação 
de pecadores perdidos em fi lhos de Deus.

As pessoas ao nosso redor precisam ser iluminadas, 
abençoadas... seja você uma bênção! Ganhe  almas para 
Cristo. Seja um discipulador. Seja um conselheiro cristão. 
Seja luz entre os pobres, ricos, negros, brancos, entre 
crianças e adultos, no Brasil e no mundo.

Envolva sua igreja nesta Campanha missionária. 
Realize uma conferência missionária ou uma confe-

rência evangelística. 

Mobilize sua igreja para intercessão pela salvação dos 
pecadores perdidos. 

Estabeleça seu alvo de oferta missionária mundial. 

Leve sua Igreja a ser uma parceira da JAMI/CBn na 
evangelização dos povos.

Pr. Ronald Carvalho
Secretário Executivo da JAMI

Campanha de Missões Mundiais 2014

Leva-me
para ser

Luz!



Campanha de Missões Mundiais 2014

Participe e envolva sua Igreja no dia
especial de Missões Mundiais - 2º dom Setembro. 

Dê uma oferta generosa
nesse dia para missões transculturais.

Mobilize sua igreja: 
orando, falando, indo, contribuindo.

VOCÊ•AMA•MISSÕES?



ONDE O SENHOR QUER ME USAR...

...PARA SER

LUZ?
... entre todos os povos...

... entre outras tribos, línguas, culturas e costumes...

... entre as novas religiosidades...

... entre os pobres, os oprimidos e as minorias...

... entre as crianças e os jovens...

... entre os ricos e as autoridades...

... entre os encarcerados e os defi cientes...

... entre os estudantes...



CoMo ENVIAR $uA OFERTA MI$$IONÁRIA?
1. Depósito Bancário identifi cado 
para: JAMI  - Junta Administrativa de Missões
Bradesco - Agência 2465 Conta 3.523-8.

3. Transferência online para: JAMI 
Bradesco - Agência 2465 Conta 
3.523-8 CnPJ 02342837 / 0001-44.

2. Cheque nominal e cruzado à 
Junta Administrativa de Missões, R. 
Alecrim, 12, B. Jaqueline CEP 31.748-
455 - Belo Horizonte/MG.

4. use os boletos bancários para 
pagamento em qualquer agência 
bancária do país, via internet, caixas 
BDn ou mesmo nas agências dos 
Correios através do Banco Postal.

3. Transferência online
Bradesco - Agência 2465 Conta 
3.523-8 CnPJ 02342837 / 0001-44.

4. use os 
pagamento em qualquer agência 
bancária do país, via internet, caixas 
BDn ou mesmo nas agências dos 
Correios através do Banco Postal.
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Como ser usado

PARA SER LUZ

Contando a história do menino Jesus que se fez homem e 
habitou entre nós, cheio de graça e verdade...

Anunciando Jesus, a luz do mundo, que liberta as
 pessoas das trevas do pecado...

Deixando o Espírito Santo te levar em direção às pessoas 
que precisam da luz do mundo...

Deixando o Espírito Santo te mover para a oração, para 
que o evangelho seja pregado, mais obreiros sejam

enviados, mais recursos sejam investidos e
mais vidas sejam salvas...
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IGREJA = MISSÕES

COMO SUA IGREJA PODE INVESTIR
EM MISSÕES?

COMO SUA IGREJA DEVE INVESTIR PARA 
EXPANSÃO DO REINO DE DEUS?

Adotando um missionário brasileiro no campo transcultural;

Adotando um obreiro autóctone (nativo);

Adotando um estudante de teologia de um dos nossos Centros de Teologia;

Adotando um projeto missionário;

Investindo na abertura de uma Igreja fora do Brasil.

Investir na vida dos vocacionados, prepará-los e enviá-los aos campos;

Investir em voluntários para ir ao campo em missão de curto prazo.
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ONDE ESTAMOS
nossos missionários em 2014

CONTINENTE PAÍS BRASILEIROS AUTÓCTONES

áSIA

EuroPA

oCEAnIA

áFrICA

AMÉrICA

Índia

Japão

timor Leste

Oriente Médio

turquia

Albânia

Espanha

Inglaterra

Portugal

Papua nova Guiné

Angola

Guiné-Bissau

Moçambique

Marrocos

Senegal

Brasil - Base

Brasil Indígena

Brasil Outros

Bolívia

E.u.A.

Paraguai

Peru

Venezuela

-

humberto e Josy

Isabel, José Guerreiro e Sandra

raquel Elana

Clair Benetti

Glauco e Polyana

Ana Silvia, Denilson, Fernanda,

Luiz, Luciana, Marcilene e Maria.

Jorge e Hermelinda

Alex, Lidiane, Paulo Mussi e Cláudia.

Antônio Coelho e Lidinólia

Salvador Adão e Juliana

Herbert, Desiré, Ana Paula e Yara

Mª do Carmo, Mª Pires, Lízias,

 Alessandra e Marilza

Denilson

Celso, Andréia, Henrique, 

Rose, Moisés e Márcia

ronald e Cecília

Mª José, Josinete, Gino, Tate

Modesto e Amélia, Diuvan e Mila

-

Simonal e Marta 

rosilaine Farias

Joselito, José Fernando, Mônica,

Vanessa, Tathiane, Raquel F., 

João Paulo, Anderson  e Viviane.

José Cláudio e Marlene

Steven e Michael

-

rui Monteiro e tobias

-

Edmond Paluca, Jonilla,

Endry tabaku e Dallandyshe

-

-

-

-

Domingos, Faustino, 

José Pedro e Salomão

Franculino

Simonal, Hilário,

Manuel Mário + 80

-

-

-

Edmilson e Avaneide

-

David, Ramiro, Ronald e Raul

-

rumildo e rosalina

Zoila, Oscar, Álvaro, Ivan, Obed, 

Juan, Milagros, Barnabé e Maria.

-
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Jesus veio como testemunha 
para que testifi casse a respeito 
da luz (Jo 1.7), e  por isso diz de 
Si próprio: Eu sou a luz do mun-
do (Jo 8.12). Ele faz brilhar a 
nossa vida, tornando  verdadei-
ro em nós o que ouvimos d’Ele 
no evangelho de Mateus 5.14 ...” 
Vós sois a luz do mundo”. 

não são os nossos esforços 
humanos nem o avanço tecnoló-
gico do nosso tempo que trarão  
luz a este mundo. Sempre somos 
confrontados pela dura realidade 
de que  nosso esforço por uma 
ordem melhor e mais justa tem 
os seus limites. O pecado, suas 
consequências e refl exos consti-
tuem uma escuridão impenetrá-
vel que pode talvez ser momen-
taneamente iluminada por novas 
experiências, como a noite o é 
por um relâmpago mas, no fi m, 
permanece uma escuridão aca-
brunhadora. Ao nosso redor pode 
haver a escuridão e as trevas, 
todavia Cristo, que ressuscitou 
dos mortos, brilha neste mundo, 
e o faz de modo mais claro pre-
cisamente onde tudo, segundo 
o juízo humano, parece lúgubre 
e sem esperança. Ele venceu a 
morte – Ele vive – e a fé n’Ele pe-
netra, como uma pequena luz, em 
tudo o que é escuro e ameaçador. 

A luz não fi ca sozinha. Ao seu 
redor, acendem-se outras luzes. 
Sob os seus raios, delineiam-
-se de tal modo os contornos 
do ambiente que podemos nos 

Desafio Missionário: LEVA-ME PARA SER LUZ
 “... para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, fi lhos de Deus inculpáveis no meio de 

uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo”  Fp 2.15

orientar. não vivemos sozinhos no 
mundo. Assim, de modo particular 
na fé, não estamos sozinhos. nin-
guém chegará a crer, se não for 
apresentado a Cristo e sustentado 
em amor pela fé de outros (“Como 
ouvirão se não há quem pregue?” 
Rm 10.14). Com a minha fé con-
tribuo para levar outros a Cristo, 
e, em Cristo, ajudamo-nos mutua-
mente a ser exemplo uns para os 
outros.  Tão somente pelo querer e 
efetuar de Deus ( Fp 2.13) podemos 
nos tornar luzeiros em meio a uma 
geração pervertida.

Ao que parece, não obstante o 
seu avanço tecnológico, o mundo 
onde vivemos, em última análise, 
não tem se tornado melhor. Exis-
tem ainda guerras, terror, fome e 
doença, pobreza extrema e desal-
mada repressão. E mesmo aqueles 
que, na história, se consideraram 
portadores de luz, mas sem ter sido 
iluminados por Cristo que é a única 
verdadeira luz, para dizer a verda-
de não criaram paraíso terrestre al-
gum, antes instauraram ditaduras 
e sistemas totalitários. 

Sim, somos a luz do mundo, 
porque Jesus é a nossa luz. Somos 
cristãos, não porque realizamos 
coisas singulares e extraordinárias, 
mas porque Ele, Cristo, é a nossa 
vida. Somos santos, porque a Sua 
graça atua em nós. Vislumbrando 
a verdade da palavra de Cristo se-
gundo a qual não pode fi car escon-
dida uma cidade situada no cimo 
de um monte, queremos desafi ar 
cada um de vocês que lê esta re-

Pr. Robson Alves dos Santos - Vice-Presidente da JAMI-CBN

vista lembrando que uma vela só 
pode dar luz deixando-se consumir 
pela chama. Permaneceria inútil, se 
a sua cera não alimentasse o fogo. 
Permitam que Cristo brilhe em vo-
cês, ainda que isto possa, às vezes, 
implicar sacrifício e renúncia. não 
tenham medo de poder perder al-
guma coisa, fi cando, no fi m, por as-
sim dizer de mãos vazias. Tenham 
a coragem de empenhar os talen-
tos e os seus dons pelo - e no - rei-
no de Deus e de dar a si mesmos, 
como a cera da vela, para que o 
Senhor ilumine através de vocês a 
escuridão. Ousem  ser santos ardo-
rosos, em cujos olhos e coração bri-
lha o amor de Cristo tornando-se ... 
“irrepreensíveis e sinceros, fi lhos de 
Deus inculpáveis no meio de uma 
geração pervertida e corrupta, na 
qual resplandeceis como luzeiros 
no mundo”.

Leva-me para ser luz entre os po-
vos que não tem a Palavra de Deus 
escrita. São mais de 2.393 línguas.

Leva-me para ser luz entre os 
refugiados, desabrigados por causa 
das guerras, conflitos ou desastres 
naturais. São mais de 45 milhões 
em todo o mundo.

Leva-me para ser luz entre os  
milhares de jovens e adolescentes 
dominados pelos vícios e drogas 
em todo o Brasil.

Leva-me para ser luz entre os en-
fermos, presidiários, moradores de 
rua, menores abandonados, idosos, 
e tantos outros...
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BATISTAS NACIONAIS
Levando a luz de Deus às nações!

“Ele veio como testemunha para testifi car acerca da Luz, a fi m de que 
por meio Dele todos os homens cressem. A verdadeira luz, que, vinda 
ao mundo, ilumina a todo homem.” - João 1.7-9



BATISTAS NACIONAIS
Levando a luz de Deus às nações!

“...para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, fi lhos de Deus 
inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual 
resplandeceis, como luzeiros no mundo.” - Filipenses 2.15



1. Pela campanha de missões JAMI 2014;
2. Pelo treinamento de novos missionários;
3. Pelos missionários que trabalham na base da JAMI;
4. Pela proteção física dos missionários no campo;
5. Pelas Igrejas batistas nacionais;
6. Pelos colaboradores, intercessores e apoiadores dos missionários;
7. Pelo agir de Deus entre as nações;
8. Pelos campos missionários onde estão os missionários;
9. Pelo sustento fi nanceiro dos projetos missionários;
10. Pela adesão de mais igrejas e parceiros na obra missionária;
11. Por mais vocacionados ao ministério e ao campo missionário;
12. Pelos missionários que atuam em campos fechados;
13. Por profi ssionais da educação e da saúde que queiram doar suas férias 
      num campo missionário;
14. Pelos povos não-alcançados de todas as nações;
15. Por mais apoiadores fi nanceiros para a obra missionária;

14 revista MInhA MISSão | 2014

“Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja me dada a mensagem a 
fi m de que, destemidamente, torne conhecido  o mistério do Evangelho.” Ef 6.19

“Pois as armas que usamos na nossa luta não são carnais. Ao contrário, elas
 têm o poder de Deus para destruir fortalezas. Com elas podemos 

destruir os argumentos falsos.” 2 Cor. 10.4

T O D O S  O S  D I A S

ORANDO
P O R  M I S S Õ E S



16. Pela saúde física, emocional e espiritual de cada missionário;
17. Pelo crescimento das igrejas nos campos missionários;
18. Pelos fi lhos dos missionários;
19. Pelos pastores  e igrejas dos missionários;
20. Pelas nações fechadas ao Evangelho para se abram à pregação;
21. Pela mudança do curso das guerras e revoltas para que haja paz;
22. Pela destruição do preconceito contra o Evangelho e o missionário;
23. Pela libertação da cegueira espiritual de milhões de pessoas;
24. Pelo despertamento espiritual das igrejas entre as nações;
25. Pelo despertamento de empresários que queiram investir recursos na
      obra missionária;
26. Por portas abertas para o evangelho nas casas dos reis, presidentes
      e governantes;
27. Por um avivamento missionário no coração dos pastores;
28. Pela transformação de vida nas Forças Armadas em todo o mundo;
29. Por políticos e líderes das nações transformados pela Palavra;
30. Pelos missionários  para que sejam livres da solidão, saudades e medo.
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“Orem em todas as ocasiões com a ajuda do Espírito Santo, com 
todo  tipo de oração e súplica...” Ef. 6.18

““ Enquanto é dia, devemos continuar fazendo o trabalho dAquele que nos enviou. A 
noite está chegando. E ninguém pode trabalhar à noite.” João 9.4

“ Deus, por Sua misericórdia, nos deu este trabalho para fazer e, por isso, não
 desanimamos.” 2 Cor. 4.1

t e r m i n a r m o s  a  t a r e f a  d a  e v a n g e l i z a ç ã o ?

Será que
n ã o  é  c h e g a d o  o  t e m p o  d e
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IntroDução

O agente da Missão é o Corpo de 

Cristo e o envolvimento da igreja surge 

a partir da oração, estudo e conscien-

tização de seus membros e liderança. 

Toda a Igreja e a Igreja toda é que 

faz Missão. O Conselho Missionário ou 

Departamento de Missões é respon-

sável pela promoção da visão missio-

nária como ação prioritária de uma 

igreja local. 

I - DEFInIçãO E PROPóSITOS

O Conselho Missionário é formado 

por um grupo de pessoas escolhidas 

pela igreja, segundo o governo local, 

e tem por objetivo desenvolver o tra-

balho de missões na igreja, motivan-

do, educando e mobilizando todos os 

membros  da igreja para a tarefa da 

evangelização mundial.

II - OBJETIVOS PRInCIPAIS

• Gerenciar todo o programa mis-

sionário da igreja local;

• Ampliar a visão missionária da igre-

ja com base nos ensinamentos bíblicos;

• Prover orientação de treinamen-

tos para vocacionados;

• Receber, avaliar e encaminhar 

candidatos;

• Propor e receber projetos mis-

sionários;

• Desenvolver o processo de edu-

cação missiológica para a igreja;

• Promover campanhas, congressos 

e Conferências Missionárias na igreja;

• Manter a igreja informada sobre 

o trabalho missionário na cidade, no 

estado e no mundo;

• Promover o contato contínuo entre 

os missionários no campo e a igreja;

• Promover e envolver a igreja no 

programa missionário denominacional;

• Prover meios para atender as ne-

cessidades  de férias ou tratamento 

de saúde aos missionários.

• Desenvolver projetos missioná-

rios que atendam às reais necessida-

des e possibilidades da igreja;

• Promover a intercessão missionária;

• Mobilizar a igreja para que viva 

missões os 365 dias do ano.

III – COMO FORMAR UM COnSE-

Lho MISSIonárIo

Qualquer igreja local pode ter um 

Conselho Missionário. Organizar e 

mantê-lo funcionando é tarefa  ao al-

cance de todas as igrejas, não importa 

o tamanho.

ALGUNS PASSOS PARA FORMAR O 
CONSELHO MISSIONÁRIO

• Orar e buscar a visão de Deus 
para a obra que se pretende desen-
volver;

• Compartilhar a idéia da criação do 
Conselho com a liderança da igreja;

• Descobrir membros da igreja que 
tenham o mesmo desejo;

• Elaborar um ante-projeto para a 
criação do Conselho;

• Contatar com igrejas que possu-
am um Conselho Missionário para 
entender melhor a sua estrutura e 
funcionamento.

Considerações Gerais:

A Igreja pode começar um Conse-

lho Missionário com qualquer número 

de membros levando-se em conta o 

tamanho da igreja e o ministério de 

missões que pretende desenvolver.

o tempo de mandato dos membros 

do Conselho será estabelecido confor-

me critérios adotados pela igreja.

os membros do Conselho Missio-

nário devem reconhecer essa função 

como um ministério. 

IV - COMPOSIçãO ADMInISTRATIVA

o  Conselho Missionário será lide-

rado pelo diretor ou líder que deve ser 

membro integrante da igreja.

O Conselho será formado por 

membros da igreja, divididos em Co-

missões de trabalho, cujos líderes 

serão nomeados pelo Conselho ou 

Pastor da igreja e homologado pela 

Assembléia da Igreja.

O Pastor de Missões é indicado 

pelo Pastor da Igreja e reconhecido 

pelos membros como alguém que 

possui as evidências de I tm 3. Ele 

tem a responsabilidade de coordenar 

as atividades ligadas ao Conselho.

o Conselho terá uma Diretoria  as-

sim composta: Presidente ou Diretor, 

Secretário, Tesoureiro e  membros 

eleitos pela Igreja sob indicação do 

Conselho ou Assembléia da Igreja.

CONSELHO MISSIONÁRIO
da Igreja
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V - ATRIBUIçõES DOS MEMBROS 

DA DIrEtorIA

Do PrESIDEntE:

• Convocar e presidir as reuniões 

do Conselho;

• Assinar as atas juntamente

com o secretário;

• Orientar o trabalho do departamento;

• Organizar e mantero Conselho;

• Elaborar com o tesoureiro o rela-

tório financeiro mensal e anual;

• Prestar relatório de suas ativida-

des à Igreja;

• Manter e assinar correspondên-

cias de sua área;

• Coordenar e supervisionar o tra-

balho de todas as Comissões.

Do SECrEtárIo:

• Redigir as Atas das reuniões;

• Redigir textos e providenciar con-

tatos para convocação de reuniões.

Do tESourEIro:

• Preparar com a diretoria o orça-

mento anual;

• Receber, contabilizar e guardar as 

ofertas destinadas ao Conselho;

• Efetuar pagamentos autorizados;

Apresentar relatórios mensais e anuais.

VI - COMISSõES OU ASSESSORIAS 

Do ConSELho

Se a igreja começa a dar os pri-

meiros passos na organização do Con-

selho Missionário não há necessidade 

de montar todas as comissões. A igre-

ja pode ir aos poucos se estruturando 

para que tudo funcione a contento. 

As sugestões  aqui contidas podem e 

devem ser ajustadas à realidade da 

igreja local.

a. CoMISSão DE InForMAção E 

IntErCESSão:

 

Atividades:

Promover reuniões de oração e 

de jejum;

Organizar boletim informativo do 

Conselho;

Controlar e fazer o Momento mis-

sionário na EBD;

Promover intercessão em favor da 

obra Missionária;

Promover e controlar o contato 

mútuo entre Agências, Juntas Missio-

nárias e membros das Igreja.

b. CoMISSão  DE APoIo Ao

MISSIonárIo:

objetivo:

Cuidar de todos os detalhes da 

vida e da família do missionário para 

que haja condições de execução do 

ministério.

 

c. CoMISSão DE EDuCAção MIS-

SIOnÁRIA DA IGREJA

objetivo:

Ajudar a Igreja a conhecer profun-

damente a implicação da Obra Missio-

nária e da vida dos missionários.

Atividades: 

• Curso de missões (prático, inten-

sivo, por vídeo, etc)

• Simpósio Missionário;

• Classe de Escola Dominical “In-

trodução à Missão”

• Desenvolver e publicar materiais 

de educação missionária;

• Promover leitura de livros mis-

sionários;

• Promover um curso de treina-

mento de líderes

• Promover projetos educacionais 

de Missão;

• Incentivar viagens de férias para 

que os crentes possam conhecer al-

guns campos missionários;

• Organizar a biblioteca e videote-

ca missionária.

 

VII - COnFERênCIAS MISSIOnÁRIAS

O Conselho é responsável pelo pla-

nejamento, coordenação e promoção 

das Conferências missionárias.

VIII - DISPOSIçõES GERAIS

O Conselho criará e destituirá, 

sempre que necessário, tantas outras 

comissões ou Assessorias quantas lhe 

convier, para a execução de suas ativi-

dades. Cada Comissão poderá Ter um 

ou mais membros da Igreja em sua 

supervisão, sendo este responsável 

pela mesma, diante da Diretoria.

IX - COnCLUSãO

A Grande Comissão – tarefa inaca-

bada. Temos nós o privilégio de parti-

cipar, nesta hora tão importante para 

a história da humanidade, como Igreja 

do Senhor, movida pelo Espírito San-

to, da pregação do Evangelho para a 

transformação de bilhões de pessoas 

não alcançadas por Jesus.

Missão é tarefa da Igreja. O Conse-

lho Missionário  deve existir para que 

através dele a Igreja seja bênção para 

todos os povos da terra.

A JAMI existe para apoiar e facilitar 

a igreja em sua vocação missionária.
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Acompanhe algumas dicas de atividades que podem ser realizadas por to-
das as faixas etárias para a conscientização missionária em sua igreja.

Atividades
Gerais

Adoção de Missionários

Adote um missionário ou uma família de 
missionários durante um determinado pe-
ríodo, ajudando-os em suas necessidades 
pessoais e espirituais. Veja o site da jami: 
www.jami.com.br

Adoção de um Futuro Campo 
Missionário

Escolher um povo que ainda não tenha sido 
evangelizado. Fazer um levantamento geral 
do mesmo e estabelecer alvos específicos 
de oração. Veja: www.aup.org.

Cofrinhos Missionários

Feitos com latas de refrigerante ou similar, 
caprichosamente forrados, os cofrinhos 
devem ser distribuídos entre os irmãos 
que guardarão neles suas ofertas.

Mural Missionário

Organizar e manter sempre atualizado um 
mural de informações missionárias. Noti-
cias, fotos, endereços, tudo que possa des-
pertar e alimentar missões no coração do 
povo.

PALESTRAS ESPECIAIS
Sempre que possível convidar alguém 
para dar uma palavra especial sobre mis-
sões. Nunca perca a oportunidade de, 
tendo na cidade um missionário, convidar 
para contar um pouco de suas experiên-
cias e trabalho.

FEIRA MISSIONÁRIA
Sempre funciona: é a alma do negócio. Es-
colher uma equipe que trabalhará no pro-
jeto durante todo o ano. Num local aprazível 
montar barraquinhas de doces, salgados, 
pipocas etc., não se esquecendo de uma 
programação especial para crianças.

Pé-de-meia

Afixar num vaso com areia um galho de ár-
vore seco pintado de branco. Durante um 
período as irmãs deverão trazer pares de 
meia (adulto e infantil) para serem doadas 
a uma família missionária ou missionários 
solteiros. À medida que forem sendo trazi-
das serão penduradas nos galhos e servi-
rão de cofres para recolher as ofertas de 
amor aos missionários.

CANTINA MISSIONÁRIA

Após o termino dos cultos de domingo à 
noite, manter uma cantina com doações 
feitas pelos irmãos. Fazendo uma escala 
todos participam e não pesa para nin-
guém. Temos percebido que esse pode 
ser um tempo muito rico. 

ATIVIDADES MISSIONÁRIAS
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Atividades para

JOVENS

Atividades para

CRIANÇAS

AVANÇOS MISSIONÁRIOS

Num domingo previamente anunciado os 
jovens sairão por todo um dia de envolvi-
mento missionário. Cada jovem levará seu 
lanche e voltará para o culto da noite, onde 
poderão testemunhar para toda igreja.

COMPETIÇÃO LITERÁRIA

Após a leitura de alguns livros de biogra-
fias missionárias promover um concurso 
de perguntas e respostas sobre o tema. 

CORREIO MISSIONÁRIO
Levar os jovens e adolescentes a manter 

- Escolher um missionário para ser o “Missionário do Mês” na classe da EBD e nas células;
- Despertar interesse de oração por um campo missionário específico, informar sobre tudo que for possível;
- Fazer apresentações especiais sobre o tema da campanha 2009. É muito importante que as datas comemorativas sejam rigorosamente 
observadas;
- Incluir no currículo para a EBD um número considerável de histórias e biografias alusivas e atividades afins.
  Ex.: Amy Carmichael, William Carey, Hudson Taylor, Rosalee Appleby, Samuelito etc.

DESFILE MISSIONÁRIO

Os jovens deverão se vestir com trajes típi-
cos dos paises onde estão nossos missioná-
rios. A bandeira brasileira e da CBN deverão 
estar presentes nessas ocasiões.

FESTIVAIS DE “COMES E 
BEBES”

Estes festivais funcionam: Paga-se um in-
gresso e tem-se o direito de se comer e be-
ber o quanto quiser. Ex.: Festival da Pipoca, 
Sorvete, Tortas, etc.

GINCANA MISSIONÁRIA
Os grupos deverão ser divididos de ma-
neira equilibrada e os líderes escolhidos 
com critério. Cuidar para que o espírito 
competitivo supere o alvo.

INTERCESSÃO MISSIONÁRIA

Orar pelos membros da Igreja, pelos mis-
sionários, pelos povos não-evangelizados, 
pelo mundo. Orar nos cultos, nos lares, gru-
pos de oração, células, etc.

JORNALZINHO MISSIONÁRIO
Orientar na elaboração de um jornalzinho, 
de cunho trimestral, por exemplo, com o 
objetivo único de divulgar missão.

NOITE MISSIONÁRIA
Vez por outra realizar uma programação 
especial sobre o tema fora do mês de se-
tembro.

SALA DAS NAÇÕES 
Ornamentar a sala da mocidade com as 
bandeiras dos paises onde os missionários 
da CBN já estão.

BIBLIOTECA MISSIONÁRIA

Formar uma biblioteca de livros missio-
nários.

correspondências ou e-mails com os missio-
nários. Consulte os endereços nesta revista.



Projeto MUBARAK

”Levando a Luz de Cristo aos Refugiados “
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A guerra da Síria, que comple-
tou três anos, está deixando cinco 
milhões de pessoas desalojadas 
dentro e fora da nação. A pequena 
Jordânia (situada na fronteira sul 
da Síria) vê aumentar, a cada dia, o 
número de refugiados forçando sua 
débil infraestrutura econômica 
e social a uma situação próxima 
do caos. 

A tensão espalha-se até às 
nações do Oriente Médio e para 
muitos o medo de um confl ito 
maior é algo muito real. Israel, 
Irã, Líbia, Egito, Líbano e outros 
países da região estão em aler-
ta máximo. 

na guerra não há nada de 
bom. Ao contrário, o confl ito 
na Síria tem demonstrado ao 
mundo o que a maldade hu-
mana é capaz de fazer. Tanto 
as facções rebeldes quanto o 
exército de Bashar foram de-
nunciados por crimes hedion-
dos onde crianças com menos 
de dois anos foram decapita-
das e seus corpos usados como 
troféus nas batalhas. 

no meio de toda esta des-
graça, entretanto, resta-nos a 
grande oportunidade de ministrar 
aos milhares de corações feridos 
a boa semente do Evangelho. Para 
a maioria deles, esta será a única 
oportunidade que terão. E para nós, 
este será o único consolo que tere-
mos: saber que em meio à guerra o 
Senhor está levantando Sua Igreja. 

Por isto, desde 2012, a Mis. Ra-
quel Elana que trabalha com os Po-

vos Árabes no Oriente, desde 1999, 
juntou-se ao Projeto de Atendimen-
to aos Refugiados da Guerra Civil 
da Síria na cidade de Mafraq (norte 
da Jordânia) onde se encontra um 
dos maiores campos de refugiados 
de toda a região. Este é o Projeto 

Mubarak ( em português signifi ca: 
Bem aventurado, Abençoado): le-
var, através do atendimento às fa-
mílias, o amor do Senhor. 

Milhares de famílias Sírias cru-
zam a fronteira diariamente com 
dezenas de crianças. Muitos estão 
feridos, famintos, e não possuem 
nada a não ser a própria roupa do 
corpo. na Jordânia, precisam re-
começar a vida em meio à mágoa 

que a guerra provoca pela dor dos 
parentes assassinados, perda da 
pátria amada, falta de recursos, 
dignidade ferida, tarefa muito difí-
cil num tempo de sofrimento e dor 
extremos.

Organizações Internacionais es-
tão cuidando dos campos mas 
nada parece sufi ciente para 
atender a grande demanda. 
Assim, a chance que os obrei-
ros possuem para entrar na 
vida destas famílias é imensa. 
Faltam trabalhadores, pesso-
as com o coração compassivo 
e amoroso que entende que a 
vida delas entre os refugiados 
é Jesus ali com eles, sofrendo a 
dor deles, curando suas feridas.

Já são centenas os números 
de sírios que abriram o coração 
para Jesus. Desta forma estão 
conhecendo o amor do Pai. 

Você também pode levar a 
Luz de Cristo aos Refugiados 
da Guerra Civil da Síria. Isto é 
missões! ore para que vejamos 
o fi m da guerra. Ore para que 
a salvação do Senhor alcan-
ce o coração do povo e peça a 

Deus proteção para cada missioná-
rio. Contribua fi nanceiramente para 
que não faltem recursos para o de-
senvolvimento do projeto entre os 
refugiados. Os desenraizados pela 
guerra precisam de abrigo, vestuá-
rio, alimentação e da Luz do mundo.

Para saber mais sobre o Projeto 
Mubarak, acesse: www.facebook.
com/raquel.elana

Bem-aventurados (Mubarak) os pacifi cadores, porque eles serão 

chamados fi lhos de Deus. Mateus 5.9
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N O S   C A M P O S  D O  S E N H O R . . .

ACONTECEU

... vidas foram salvas, famílias transformadas, histórias de 

povos que andavam em trevas, agora andam na luz!
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CETRAMI
Centro de Estudo Transcultural e Missiológico

Projeto Missão Conquista

Este ano, a tuma de Formação Missionária estagiou em Guiné-Bissau. 
Foram 3 meses de trabalho, oração e muita dedicação, em pról da 
expansão do evangelho de Jesus. Confi ra como foi a experiência...
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CETRAMI
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PAPUA NOVA GUINÉ
Capacitando uma nova geração!

SAIU EM JORNAL INTERNACIONAL - “Brasileiros en-
sinam em escola elementar em Papua Nova-Guiné”

Três missionários brasileiros serão professores na mais 
nova escola elementar em Polga. Eles serão auxiliados por 
três professores nacionais.

Os missionários voluntariamente trabalharão na nova 
escola aberta pelos nativos.

Pastor Coelho, do Brasil, disse que eles queriam ajudar 
as crianças a terem acesso a uma educação de qualidade.

O inspetor das Escolas Elementares de Jiwaka, John 
Koija, disse que apoiaria a escola para ser registrada no 
órgão governamental competente.

Ele disse para mais de 200 pessoas que há critérios es-
tabelecidos para a escola ser registrada. “Eu agradeço aos 
locais pela iniciativa de fundar esta escola. Vocês mesmos 
construíram as classes. Mas para a escola ser reconhecida 
pelo governo ela deverá ter um número consistente de alu-
nos. Se a escola não tiver número signifi cativo de alunos ela 
não poderá ser reconhecida pelo departamento de Educação.

O líder local do povo Kobi, descreveu a abertura da es-
cola como uma bênção: “nós, povo de Kobi, Wokopa, Ma-
nanga, Kulula, somos bem-aventurados por ter esta esco-
la estabelecida em comunidade.” Ele disse que os alunos 
serão melhores comparados aos outros porque eles estão 
sendo ensinados em inglês.

Fonte: The Nation Newspaper, fevereiro 2014.
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PARAGUAI
Pregando o evangelho e conquistando vidas para Cristo!
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Preparando novos líderes para a Igreja peruana

PERU - Centro Bautista de Teologia y Misiones – CBTM
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ANGOLA - PROJETO DE EDUCAÇÃO TEOLÓGICA
Centro Batista de Teologia e Missões – CBTM - Angola

Capacitando uma nova geração de obreiros em Angola
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GUINÉ-BISSAU - Projeto Mancanha/Vida
Ensinando crianças e jovens no caminho que deve andar.
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ENDEREÇO DOS
MISSIONÁRIOS

ÁFRICA
ANGOLA
Salvador Adão  Filho
salvadoradao@hotmail.com

Juliana Flávia 
julianamissferreira@hotmail.com

GUINÉ - BISSAU
Ana Paula Carvalho da hora 
apcdahora@gmail.com

Yara Cristina Arantes
yaraarantes2012@gmail.com

Herbert e Desiré Lucas 
herbertdesireenata@gmail.com

NORTE DA ÁFRICA
D. B. L.

MOÇAMBIQUE
Lízias Cabral e Alessandra
liziasfi lho@hotmail.com

Maria do Carmo Cruz 
missionariacarminha@hotmail.com

Marilza Inocêncio
marilzagv@hotmail.com

Simonal e Maria Pires da Costa  
mariapirescosta@yahoo.com.br

SENEGAL
Celso e Andréia Fonseca
fonseca111@gmail.com

henrique e rose Adas 
hadas_africa@live.com.pt

Moisés Suriba e Márcia 
msuriba@hotmail.com

AMÉRICA
BRASIL
Diuvan Zimoski e Camila Costa
yumebr@gmail.com

Pr. Elcimar Fernandes e Andreza
pastorelcimar@hotmail.com

Dr. João Marcos de Souza
jcardososousa@gmail.com

Pr. José Modesto e Amélia 
prmodesto@yahoo.com.br

Pr. ronald e Cecília Carvalho 
pr.ronald@jami.com.br
cecília@jami.com.br  

APARAI
Josinete Barbosa
josioliveiraap@gmail.com

MARUBO
Maria José Souza Bastos
mjdanca@hotmail.com

PARAKANÃ
Gino e Auristéia Silva 
ginotate@hotmail.com

TUKANO
Edmilson Sampaio 

ESTADOS UNIDOS
Simonal e Marta Lima 
simonallima@hotmail.com

PERU
Anderson e Viviane Rossi 
ander.rossi@hotmail.com

João Paulo Soares Amorim
paulinhoamorim6@yahoo.com.br

José Fernando e Milagros 
prfernandobarbosa@hotmail.com

Joselito Santos e Zoila Rios 
prjoselito@yahoo.com.br

Mônica Alves Costa
monica_miss@hotmail.com

raquel Fernandes
quelmiss@yahoo.com.br

Vanessa nunes
nessanunes16@hotmail.com

obede e thati Moreno
oscarmikegolf@hotmail.com

Será de grande alegria, 
para um missionário, 
receber seu e-mail!



MISSIONÁRIOS AUTÓCTONES

INGLATERRA
Jorge Luís Damasceno e Hermelinda 
jorgelsd_8@hotmail.com

PORTUGAL
Luis Alexandre Branco e Lidiane 
pr.alexbranco@gmail.com

Paulo Adriano Mussi e Cláudia 
paulomussi@hotmail.com

OCEANIA
PAPUA N. GUINÉ
Antonio Coelho neto e Lidinólia
arganazi@gmail.com

JAPÃO
humberto e Josilene Mamoru Kudo
hmkudo@hotmail.com

EUROPA
ALBÂNIA
Glauco e Polyana negrão
glauco.polyana@gmail.com

ESPANHA
Pr. Denílson nery e Fernanda 
nerysouza.denilson@gmail.com

Luiz nunes e Luciana Izabel  
lubevic@gmail.com

Marcilene Ferreira da Silva - Licença
marcilene2001@hotmail.com

Maria Mainecul
maryma86@hotmail.com

Ana Silvia Santos
anasilviauned@gmail.com

PARAGUAI
Rafael e Luanda
rafaelrod_soares@yahoo.com.br

rosilaine Freitas
rosilaine102@hotmail.com

VENEZUELA
José Cláudio e Marlene
ferreira.joseclaudio@gmail.com

ÁSIA
Ásia Central
C. B.

raquel Elana 
worshipfree@gmail.com

TIMOR LESTE
Guerreiro e Sandra
joseguerreiro1973@gmail.com

Isabel Ferreira 
belnacfoz@yahoo.com.br

ALBÂNIA
Edmond Paluca

ANGOLA
Domingos Manuel 
domingosmanuel.manuel@yahoo.com

José Pedro Simão Sebastião  
przezinhoejoana@yahoo.com.br

BOLÍVIA
Ronald Vaca Galicia 
ronaldycarmen@hotmail.com

Ramiro Garcia / Raul Casa nova

ÍNDIA
Michael hycine Fernades 
mikerxt@redffi  mail.com

Steven Dora
stevendora@rediffi  mail.com

MOÇAMBIQUE
Cândido Paunde tundumula 
pr.paunde@yahoo.com

Manuel Mário
armahala@hotmail.co.uk

Hilário Chitlango
hilariochitlango@hotmail.com

PARAGUAI
Rumildo B. Arrua e Rosalina
rumildoyrosalina@hotmail.com

PERU
Juan Lúcio Limaylla Collazos 
jlcollazos@hotmail.com

TIMOR LESTE
rui Moreira e olandina
rui_efrata@yahoo.com.au

tobias dos Santos
toby_santos@hotmail.com




