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A  JAMI é a agência missionária transcultural 
da Convenção Batista Nacional. Sua finalidade 
é facilitar e apoiar as igrejas batistas nacionais 
no cumprimento da missão.

Para alcançar seus objetivos, a JAMI desenvol-
verá as seguintes estratégias:

- Assessorar a igreja no envio de missionários 
ao campo;
- Administrar e coordenar projetos missioná-
rios transculturais;
- Oferecer cursos de treinamento missionário: espe-
cialização em missiologia e formação missionária;
- Desenvolver projetos de plantação de igrejas;
- Desenvolver projetos sociais: educação, saú-
de  e desenvolvimento comunitário;
- Trabalhar com a tradução da Bíblia e produ-
ção de material de educação bi-lingue;

Seja nosso Parceiro na missão de Deus no mundo.

Indo até aos confins da terra, pregando o evangelho 
de Cristo.

Conscientizar, promover, apoiar e coordenar a visão 
missionária transcultural das igrejas batistas nacio-
nais: recrutando, treinando, orientando e enviando 
missionários para fazer discípulos de Jesus.

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

Glorificar o nome do Deus Eterno e fazer discípulos 
entre os povos que ainda não conhecem Jesus.

QUEM É A Lema

Missão

Visão

Propósito

JAMI?
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Nossa campanha de Missões Mundiais 
2015 tem como tema: “ENVIA-ME para 
abençoar as nações.” Tomamos como 
exemplo o chamado e comissionamento 
de Deus a Abraão para ser bênção para 
todas as famílias da terra. 

A missão de Deus não tem fronteiras geo-
gráficas, culturais ou religiosas. É direcio-
nada a pessoas, gente de todas as tribos, 
línguas, povos e nações. Portanto, é tare-
fa da igreja ser bênção para abençoar. 
Para isso, é preciso compromisso e obedi-
ência ao chamado.

Desafiamos você, pastor, e irmãos a en-

desafio
volverem-se nesta campanha em oração, 
visitação, evangelismo, cooperação, ofer-
ta missionária, apoio aos vocacionados.

Queremos sua Igreja como parceira 
da JAMI e de nossos missionários para 
que a bênção do Senhor alcance mais vi-
das ao redor do mundo.

Juntos, façamos com que o Amor de Deus 
chegue até aos Confins da Terra por meio 
de nossas ações missionárias:  nossas 
orações,  nossas doações, serviço volun-
tário e ofertas missionárias.

Sejamos bênção para todos os povos!
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VOCÊ AMA A OBRA MISSIONÁRIA?

Envolva sua Igreja nesta Campanha de Missões Mundiais. 
Levante uma Oferta Missionária generosa para missões 
transculturais por meio da JAMI. Mobilize sua Igreja em 
Oração, enviando um missionário e ofertando sistemática-
mente para Missões.

Como enviar sua

Oferta Missionária

facebook.com/jamidacbn jami@jami.com.br (31) 3454.6106

DEPÓSITO
BANCÁRIO

1 2 3 4

Faça depósito bancário 
identificado para:

JAMI - Junta Adminis-
trativa de Missões

Bradesco
Ag 2465 - 1
CC 3.523-8

Cheque nominal e 
cruzado à:

JAMI - Junta Adminis-
trativa de Missões 

R. Alecrim, 12 bairro Ja-
queline. CEP 31748-455 
Belo Horizonte/MG

Faça também uma 
transferência online à:

JAMI - Junta Adminis-
trativa de Missões

Bradesco
Ag 2465
CC 3.523-8
CNPJ 02342837/0001-44

Use os boletos bancá-
rios para pagamentos 
em qualquer agência 
bancária do país, via 
internet, caixas BDN ou 
mesmo nas agências 
dos Correiros através 
do Banco Postal.

CHEQUE
NOMINAL

TRANSFERÊNCIA 
ONLINE

BOLETOS
BANCÁRIOS
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“Jesus  é o único meio de salvação  ( Mt 1.21) e , por isso, deve 

ser proclamado a todos os homens. Foi Ele mesmo quem disse 

“Ide por todo o mundo” ( Mt 28.20). Esta é uma ordem impe-

riosa. Ele, em Sua morte, ganhou perdão e salvação para todos 

os homens. E é direito de cada pessoa tomar conhecimento des-

se fato ...desde Jerusalém ...até aos confins da terra”. (At 1.8 )

Os desafios na evangelização ainda são muitos entre 
os 3.800 povos e mais de 2.600 línguas sem acesso ao 
Evangelho da Salvação em todo o mundo. Devemos 
nos esforçar ( Rm 15.20 ) para oferecer a bênção de Deus 
aos povos – Jesus, o Salvador.

Há espaço para cooperação e participação de todo sal-
vo na obra missionária. Há espaço para cada um cum-
prir a sua missão no mundo. O Espírito Santo tem dado 
dons, talentos e recursos aos   servos do Senhor para 
serem bênçãos nesse mundo.

Há espaço para cada pastor, de igreja local, desenvolver 
seu dom de mentor, motivador e mobilizador de voca-
ções no despertar de sua igreja à oração, apoio, pasto-
reio, sustento e envio missionário. 

Há espaço para cada igreja local cumprir o seu papel na 
missão de Deus qual seja proclamar o evangelho, fazer 
discípulos, reconhecer as vocações, comissionar e en-

viar os vocacionados, sustentar o missionário e acom-
panhar no campo de missão.

Como igreja do Senhor na face da terra a nossa oração 
diária deve ser: envia-me, Senhor, para ser bênção entre 
as nações, ajuda-me a ver além das minhas possibilida-
des e segundo as possibilidades de Deus.

Como Junta de Missões da Convenção Batista Nacio-
nal nossa oração é para que cada crente batista nacio-
nal, nossas  igrejas e pastores envolvam-se na tarefa de 
abençoar as nações, por meio de suas intercessões, ofer-
tas missionárias e o envio de novos missionários.

Nosso foco nesta campanha é despertar a vocação mis-
sionária de igreja e de cada crente para que identifi-
quem seu lugar de ação na expansão do Reino de Deus 
na terra, entendendo que fomos chamados e enviados 
para ser bênção para todas as famílias da terra.

As oportunidades são várias para atendermos aos de-
safios desta missão:

• Seja um Mantenedor
• Seja um Missionário
• Seja um Voluntário

CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS 2015
2o. Domingo de Setembro

TEMA  Envia-me para abençoar as nações | DIVISA  Gn 12.1
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PARA ONDE
O SENHOR QUER ENVIAR-ME PARA

SER BÊNÇÃO?

Entre todos os povos, tribos e línguas.

Entre os desgarrados, refugiados, marginalizados.

Entre os pobres e ricos.

Entre os religiosos e não religiosos.

Entre os que convivem próximo e longe de mim.

Acesse

www.jami.com.br
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Estamos comemorando 20 anos de JAMI-CBN. Este informa-

tivo tem um significado especial, pois estamos num momento de 

celebração. São vinte anos representando respostas aos desafios 

da evangelização mundial. Vinte anos de trabalho nos quais ho-

mens e mulheres, ousadamente, realizam a sua parte na Grande 

Comissão, levando alívio, esperança e vida a outros homens e mu-

lheres, no Brasil e no mundo.

        Ao olharmos para o passado, que não é tão longo, certamen-

te reviveremos bons momentos e, possivelmente, outros nem tanto, 

porém, ficaremos satisfeitos em ver que nosso esforço para superar 

obstáculos contam a união entre o sonho e a realidade e que já exis-

te um caminho percorrido.

O sentimento que inunda os nossos corações e nos inspira a 

celebrar 20 anos sugere, também, a dedicação de alguns momen-

tos para reflexão.

No caminho percorrido e construído há aqueles que, sem nin-

guém quase perceber, servem com dedicação, vocação, altruísmo, 

quase anonimamente: são os missionários  “de retaguarda” ou os 

chamados missionários de apoio. Estes sabem que receberam de 

Deus um chamado, não para deixar a pátria brasileira, mas para 

servir ao Senhor e, entre outras tarefas, com o seu trabalho con-

tribuir para que os da “ linha de frente” possam realizar a tarefa 

deles com mais eficácia.

Consciência da missão e convicção do chamado fazem com 

que os chamados missionários de apoio permaneçam fiéis no lu-

gar onde foram plantados e prossigam, dia após dia, na rotina 

do escritório, envolvidos com papéis, telefonemas, computadores, 

publicações, redação e leitura de relatórios, envio de remessas 

financeiras, atendimento ao público, arte gráfica e visual, estatísti-

cas, pesquisa, levantamento de recursos, arquivo de documentos, 

contato e cuidado de missionários, treinamento de novos missio-

nários, organização de eventos, promoção e divulgação, contato 

com pastores e igrejas, visitas a igrejas, viagens de supervisão de 

campo, orientação e aconselhamento, agendamentos , realização 

de congressos e consultas missiológicas, recepção de visitantes, 

hospedagem, contato com profissionais cristãos na área da saú-

de, manutenção dos equipamentos, cuidado do ambiente físico, 

enfim, tarefas administrativas e técnicas tão necessárias, tão im-

portantes, pois eles estão tecendo os fios da obra missionária, que 

não se encerra só naqueles que vão.

Os missionários que ficam e os missionários que vão são re-

alidades diferentes que se encontram e que têm esfera de atua-

ção, às vezes, opostas. Uma nova “cultura” precisa ser entendida e 

adquirida para que os de retaguarda mereçam o reconhecimento 

de todos os que estão comprometidos com a missão. “A ação da 

retaguarda é igualmente ação missionária”. “Os missionários de 

retaguarda ou de apoio são aqueles que ficam para que outros 

possam ir”. Ficam não porque não querem ir ou não podem, ou 

porque estão cansados, ou   não têm preparo adequado. Ficam 

por serem chamados para ficar, para apoiar. São os valorosos que 

ficam com as “bagagens” (I Samuel 30:24b).

Como missionária da JAMI-CBN, na categoria Missionária de 

apoio, exercendo a função de Diretora Acadêmica do CETRAMI, As-

sessora da Secretaria Executiva e Vice-diretora do Departamento 

de Cuidado Missionário, parabenizo a JAMI pelos 20 anos de aben-

çoada existência e falo em nome dos que ficam e que têm como 

motivação para o serviço, Jesus, o Filho de Deus, que comprou 

para Si povos de todas as raças, tribos e nações. Ele, Jesus, que no 

cumprimento da Sua missão buscou a cada um de nós e tem nos 

comissionado   para ficar com as bagagens. 

RETAGUARDA MISSIONÁRIA
por Miss. Cecília Carvalho

“
”



“Foi por causa do nome que saíram...” - 3 João 1.7

ORAÇÃO      APOIO      SUSTENTO
Adoção Missionária é o canal por meio do qual igrejas, empresas e pessoas podem 

sustentar missionários e projetos entre as nações com suas ofertas e orações.

JUNTA ADMINISTRATIVA DE MISSÕES
R. Alecrim, 12 - Jaqueline - CEP 31748-455 • Belo Horizonte/MG
facebook.com/jami  |  facebook.com/cetrami •  jami@jami.com.br
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“A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores 
são poucos” - Mateus 9:37b

Indo até aos confins da terra pregando o Evangelho 
de Cristo é o lema da Junta Administrativa de Missões 
– uma parceria da Igreja para cumprir o chamado à 
Missão Transcultural. Sua tarefa é treinar, enviar e 
acompanhar o missionário no campo.
Atualmente nossos missionários servem em 05 con-
tinentes, 23 países e diversas etnias desenvolvendo 
projetos Plantação de Igrejas, Educação e Saúde, Edu-
cação Teológica para formação de Obreiros e Líderes 
nativos, Tradução da Bíblia, Produção de material para 
Educação Bilíngue, Ministério com refugiados entre 
outros.
 A JAMI possui um Centro de Estudo Transcultural e 
Missiológico (CETRAMI) onde o candidato é prepara-
do especialmente para o serviço Transcultural. O CE-
TRAMI, que completa 17 anos, tem servido à Igreja 
capacitando seus vocacionados para chegarem até 

aos confins da terra na proclamação do Evangelho de 
Cristo.
As palavras de Jesus a respeito da imensidão da Seara 
em contraste com o pequeno número de trabalhado-
res é   um desafio dos dias atuais. Alguns estudiosos 
têm se ocupado em explicar o fenômeno da queda do 
interesse dos jovens cristãos brasileiros pela Missão. 
Como solução para este desafio, Jesus ensina-nos a 
orar e agir. Ele encoraja os discípulos a dependerem 
do Senhor, buscando d’Ele a provisão dos recursos hu-
manos e financeiros para a obra missionária.
Igreja Brasileira, a mão-de-obra para a Seara está aí! 
Invista no seu vocacionado. O CETRAMI está prepara-
do para receber seus futuros missionários oferecendo 
o preparo bíblico, teológico e missiológico  para de-
senvolverem uma carreira missionária sólida.

ESPECIALIZAÇÃO EM MISSIOLOGIA
Missão Transcultural (para missionários que desejam servir em campo transcultural). O curso tem duração de 06 meses 

(aulas teóricas e práticas) com início em fevereiro e 02 meses de estágio fora do Brasil. O curso é realmente intensivo, 

exige do aluno disciplina, obediência, oração, estudo e dependência de Deus. Exige 100% do tempo do candidato.

TEOLOGIA E MISSÃO
Curso preparado para desenvolver a formação integral do vocacionado nas áreas: intelectual, espiritual, caráter cristão 

e compromisso de servo, prática da palavra, da vida devocional e vida comunitária (para os que desejam servir na igreja 

local, em missões e plantação de novas igrejas. (Duração 16 meses)

Informe-se: www.jami.com.br  • Telefone: (31) 3454-6106

Centro de Estudo Transcultural e Missiológico
O CETRAMI é a escola de missões da nossa junta missionária JAMI.  Venha estudar!

CURSOS OFERECIDOS
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1. Pela campanha de missões 2015
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 dos missionários;
7. Pelo agir de Deus entre as nações;
8. Pelos campos missionários onde estão os missionários;
9. Pelo sustento financeiros do projetos missionários;
10. Pela adesão de mais igrejas e parceiros na JAMI-CBN;
11. Por mais vocacionados ao ministério;
12. Pelos missionários que atuam em campos fechados;
13. Por profissionais 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 mantenedores da obra missionária;
16. Pela saúde física, emocional e espiritual de cada missionário;
17. Pelo crescimento das igrejas nos campos missionários;
18. Pelos filhos dos missionários;
19. Pelos pastores dos missionários;

Orando por 
Missões

“Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja me dada a mensagem a 
fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho.” Efésios 6.19
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Rua Alecrim, nº 12 - bairro Jaqueline

: 31.748-445 | Belo Horizonte/CEP MG

Ligue-nos no:

(31) 3454•6106

Acesse nosso site e envie-nos seu e-mail:

www.jami.com.br • jami@jami.com.br

Curta-nos:

/jami.juntademissoes
• • •

•

Junta Administrativa de Missões da ...CBN

Convenção Batista Nacional

1995 - 2015
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A JAMI-CBN completa 20 anos de 
história missionária que nos enche 
de gratidão, responsabilidade com 
a tarefa e motivação para prosse-
guir servindo ao Senhor em obedi-
ência à Sua vontade de         “   fazer 
discípulos de todas as nações. São 
vinte anos de histórias, vitórias, 
lutas, batalhas, conquistas e metas 
alcançadas. Nesse tempo  esforça-
mo-nos para preparar homens e 
mulheres para o serviço missioná-
rio, para cuidar, pastorear e motivar 
missionários para o serviço da mis-
são. Dedicamos tempo para mobili-
zar igrejas, vocacionados, pastores 
para se envolverem mais e mais em 
obediência ao chamado de Deus. 
Metas foram estabelecidas para 
chegar mais longe, enviar mais 
missionários, plantar mais igrejas, 
educar mais crianças, apoiar social-
mente mais pessoas, ter mais igre-
jas envolvidas, mais intercessores, 
mais, mais... não alcançamos tudo, 
porém, perseguimos nosso alvo e 
continua sendo nossa vocação cum-
prir nosso propósito: “ Glorificar o 
nome do Deus Eterno e fazer dis-
cípulos entre povos que ainda não 
conhecem Jesus.”

Celebramos estes 20 anos contando 

os feitos do Senhor por meio de nós. 
Mais de 180 candidatos foram trei-
nados no CETRAMI, missionários 
foram enviados aos 05 continentes. 
Igrejas foram plantadas e revitali-
zadas, entre povos indígenas bra-
sileiros, povos africanos, asiáticos, 
europeus, sul-americanos  e oceâni-
cos. Com muito esforço e dedicação 
de nossos  missionários muitos ho-
mens, mulheres e crianças tiveram 
o privilégio de ler e escrever em sua 
própria língua, por causa do tra-
balho de grafia e tradução de uma 
nova língua. Milhares de homens e 
mulheres  foram salvos  e discipu-
lados para servirem a Cristo. Pas-
tores nativos foram consagrados 
em vários campos. Templos foram 
construídos. Escolas foram estabe-
lecidas. Assistência à saúde foi pres-
tada a centenas de pessoas. 

Nestes 20 anos - não podemos dei-
xar de mencionar - fomos abençoa-
dos por muitos colaboradores fiéis, 
intercessores guerreiros, mantene-
dores comprometidos e professores 
abnegados e competentes.

Nossa gratidão deve ser manifesta-
da aos pastores de igrejas parceiras, 
aos irmãos contribuintes, aos pro-

fessores do Cetrami, aos funcioná-
rios, aos voluntários, aos missioná-
rios, a todos que com sua parceria, 
direta ou indiretamente, foram pro-
tagonistas desse processo de cresci-
mento da JAMI e de seu avanço nos 
campos do Senhor. 

Em especial queremos agradecer 
aos missionários, homens e mulhe-
res valorosos, cujas vidas estão in-
teiramente dedicadas ao Senhor e à 
seara  Dele, lançados como flechas 
pelo Espírito Santo entre os povos, 
para fazer o Seu nome conhecido e 
glorificado! Nosso reconhecimento 
pelo trabalho que realizam e nossa 
bênção para que continuem firmes 
e constantes servindo com alegria e 
perseverança, pois, do Senhor vem 
o galardão para retribuir a cada um 
segundo as suas obras.

Ao Senhor toda a glória hoje e sem-
pre!

Pr. Ronald e Cecília Carvalho

JAMI 20 anos... cumprindo a Missão até 
aos confins da terra.
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Era o ano de 1995. Lá estava eu, jovem, tímida, com uma 
malinha nas mãos e cheia de sonhos no coração. Ainda 
não entendia muito bem as consequências e dimensões 
da decisão que estava por tomar durante aqueles dias. 
Desde a primeira vez que decidi seguir a carreira mis-
sionária transcultural, fui agraciada por estar ligada a 
boas igrejas e bons líderes que me orientaram sabia-
mente num processo que geralmente é sensível e de-
manda muita perseverança.  
1995 foi o ano da organização da Junta Administrativa 
de Missões da Convenção Batista Nacional. Neste ano, 
terminava meu curso de Bacharel em Teologia no STEB 
em Belo Horizonte e estava muito decidida a trabalhar 
entre os povos mais “resistentes” ao Evangelho.  
Nesta época, nem a CBN e nem minha igreja tinham es-
truturas próprias para direcionar os jovens vocaciona-
dos à um treinamento específico. Pastor Delveque (Del-
veque Moraes do Nascimento) havia me falado sobre a 
Junta e sobre o Pastor Ronald Carvalho. Foi então que 
comecei a escrever cartas à JAMI, pedindo toda a in-
formação possível e especialmente direção sobre o que 
deveria fazer para servir entre os Povos Muçulmanos. 
O caminho da preparação foi longo. Incluiu cursos de 
preparo transcultural específicos no Brasil e no exterior, 

aprendizado de línguas (Inglês, no Canadá e Árabe, na 
Jordânia) e treinamento na área de música e artes. Par-
ticipei de mais alguns treinamentos informais e final-
mente cheguei ao Oriente Médio em 1999. 
Desde lá, meu tempo no serviço tem sido coroado pelos 
desafios e alegrias de participar da construção de uma 
nova história para a Igreja e para os Não-Alcançados 
do Oriente. E neste tempo, o papel da JAMI pode ser 
definido como essencial, pois sem ela, não teria chega-
do até aqui. 
Posso dizer que minha história missional cresceu a par-
tir do nascimento da JAMI. Louvo a Deus por nossa 
história juntos e pelo o que Deus ainda tem para fazer 
por meio desta Junta, que considero como uma segun-
da família. 
“Então Samuel tomou uma pedra, e a pôs entre Mizpá 
e Sem, e lhe chamou Ebenézer; e disse: Até aqui nos 
ajudou o Senhor”.   I Samuel 7:12

Faço parte desde o início...
por Raquel Elana
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No Salmo 96, Deus expressa o desejo de ver o Evange-
lho pregado em toda a terra para toda a humanidade. 
E para que esse sonho se torne realidade, Ele escolheu 
homens e mulheres que, de fato, queiram abrir mão dos 
seus sonhos, da sua vontade e do desejo de viver uma 
vida normal. Ele, o próprio Jesus, disse que a Seara é 
grande e poucos são os trabalhadores. 
Nem todos recebem esse chamado. Mas aqueles que o 
recebem são tomados por uma convicção tamanha que 
não conseguem viver a vida sem entregá-la em prol da 
causa do Evangelho. 
Aos 18 anos, fui tomada por esta convicção. Desde 
então, tenho caminhado com Jesus, procurando dei-
xar que Ele faça a Sua obra através da minha vida. A 
cada dia, porém, tenho que morrer para que Ele viva. 
Isto não é um conceito romântico e nem poético, pois 
sempre que me deparo com a minha natureza tentando 
assumir o controle, sei que preciso me esvaziar. Isso é 
doloroso. Porém, Ele me disse que não seria fácil. 
Ninguém que começa a seguir a Jesus imagina o preço 
de andar após a poeira dos seus pés. Porém, Ele é fiel 
naquilo que prometeu. A Sua presença diária incenti-
va-nos a caminhar muitas vezes sobre pedras que nos 
ferem os pés. Contudo, não existe nada mais prazeroso 
do que Sua presença confortadora. Sua compaixão em 
nosso coração estimula-nos a encarar os desafios de ver 
vidas libertas. Vidas que já não tinham esperança vol-
tam a sorrir depois de sentirem a paz de Deus em seus 

corações. 
Como é maravilhoso, como cooperadores de Deus, sen-
tirmos a alegria da obediência quando percebemos que 
temos sido canal de bênção para muitos. Entretanto, isto 
não ameniza os espinhos que encontramos na caminha-
da. Pelo contrário, a cada dia parece que o caminho se 
estreita mais e precisamos deixar a velha natureza que 
tenta ressuscitar e assumir novamente a liderança da 
nossa vida. O fato é que a cada dia precisamos morrer 
para que a vontade de Deus seja feita em nós. 
Missões é uma história de amor entre Deus e o homem. 
O desgaste das batalhas, os ataques que enfrentamos, 
os sentimentos de abandono, de ingratidão, de traição 
ou o descaso não poderão nos fazer perder o foco se, de 
fato, recebemos o Chamado.  
Hoje tenho 53 anos. Destes, 35 foram servindo direta e/
ou indiretamente ao Reino de Deus. Não me arrependo 
de ter entregado minha vida à obra missionária para 
que outros pudessem ter a vida eterna. Hoje já não te-
nho mais a juventude, mas tenho a mesma disposição e 
coragem dada por Deus para enfrentar os desafios. Não 
casei, não construí uma casa, não gerei filhos naturais. 
Porém, a palavra de Deus diz que os filhos da solteira 
são mais do que os da casada. Assim, o Senhor tem me 
dado muitos filhos espirituais de forma que não os pos-
so contar! Como diz o apóstolo Paulo: Estes são o selo 
do meu apostolado! 

20 anos de sonhos realizados...
por Maria do Carmo Cruz (Carminha)
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“Regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede 
de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor 
e de paz será convosco”. II Cor 13.11
Tenho uma enorme satisfação por Deus ter me dado a 
incumbência de ser um embaixador de Cristo em terras 
peruanas durante estes longos 14 anos. Agradeço aos 
pastores e igrejas da nossa CBN que, incansavelmente, 
demonstram sua vocação missionária. Também agra-
deço a Deus pela nossa Junta de Missões, sem a qual 
não poderia exercer um trabalho eficaz na extensão do 
Reino. Uma só fé, um só batismo e um só Senhor! Assim 
alcançamos muito mais nesta nobre missão do Reino. 
Eu, Joselito Santos, cheguei ao Peru em 1991. Por alguns 
anos servi a Deus numa missão transcultural onde tive 
a oportunidade de abrir congregações juntamente com 
outros colegas, em diferentes partes do país. Em 1997 
conheci Zoila Rios Morales com quem me casei no mes-
mo ano. Temos 2 filhos: Keyla Lorena, 14 anos e Yholem 
Gabriel, 6 anos.
Em 1999 fechamos uma parceria com a JAMI. Isto nos 
proporcionou a oportunidade de iniciar os projetos 
missionários de plantação de igrejas. No início não 
tínhamos ideia da dimensão que o trabalho ganharia 
mais tarde. Hoje, atuamos de forma mais intensa na 

grande cidade de Lima, capital do Peru, e também no 
interior onde novas congregações estão sendo abertas. 
No momento já contamos com 30 frentes missionárias, 
com um projeto de alcançar novas cidades.  
A Convenção Batista Renovada no Peru é hoje uma 
realidade. Nosso maior objetivo é a consolidação das 
vidas, solidificação das igrejas, preparação de obreiros, 
envio de vocacionados e o crescimento na comunhão e 
no vínculo da paz. 
O Peru é um país com uma beleza natural exuberante. 
Sua arqueologia milenar atrai curiosos do mundo intei-
ro. Poucas nações no mundo possuem as riquezas que 
o Peru possui. A terra é fértil e tudo o que semeia, pro-
duz. É o segundo maior produtor de ouro e segundo 
país pesqueiro do mundo. O Peru ainda produz mais 
de 3 mil variedades de batatas. Maca, amaranto, chia, 
quinoa, chochos, chuño, tocosh e outros grãos e raízes 
produzidos nas Cordilheiras dos Andes possuem ri-
quezas nutritivas que despertam os olhos do mundo 
inteiro. Contudo, por trás de tanta riqueza, existe um 
poder perverso e cruel que escraviza o povo que é sim-
ples e humilde. A religião oficial possui um controle ab-
soluto nestes setores da sociedade. 

Um povo ainda a ser conquistado...
por Joselito Santos - Peru
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Parece que foi ontem, mas já se passaram 20 anos desde 
aquele bendito ano de 1995 em Brasília -DF. O que era 
um sonho tornou-se realidade. A JAMI nasceu como 
resposta ao anseio do coração de Deus e de muitas pes-
soas da Convenção Batista Nacional.
Chegamos à JAMI, em 1998, como alunos da 2ª turma 
do curso de Especialização em Missiologia. Na época, 
a JAMI estava modestamente instalada nas dependên-
cias do Seminário Teológico Evangélico do Brasil em 
Belo Horizonte (STEB).
A JAMI já nasceu com muitas metas desafiadoras, al-
vos e projetos que, na época, pareciam audaciosos para 
uma instituição recém-nascida. Porém, com a aprova-
ção do Senhor da Colheita, vimos a JAMI crescer. Aos 
poucos os projetos foram sendo executados, os missio-
nários enviados, os campos alcançados, as vidas trans-
formadas e o destino eterno de muitas pessoas, em vá-
rios pontos do planeta, mudado. 
Hoje nossa junta de missões tem quase uma centena de 
missionários brasileiros espalhados no mundo e não 
menos do que isso de missionários autóctones. Conta 
com sua sede própria, um lugar confortável e aprazí-
vel, endereço de muitos missionários que servem ao Se-
nhor ao redor do mundo. Realmente como diz o nosso 

hino oficial: “Ninguém detém, é obra santa”. 
Este ano completamos 15 anos como missionários da 
JAMI aqui em Guiné Bissau. É um privilégio fazermos 
parte da história desta casa. Somos conscientes de que 
estes 20 anos são a somatória de forças e esforço. Não 
faltaram lágrimas e sacrifícios de projetos pessoais de 
muitos. Alguns ajudaram a lançar as bases, outros se 
juntaram no decorrer dos anos e outros por um período 
de tempo, porém, alguns permanecem desde o início!
Queremos expressar nossa gratidão e louvor a Deus 
por nossas igrejas enviadoras, igrejas parceiras, inter-
cessores e tantos outros, alguns anônimos, que têm  
acreditado  no projeto de Deus para todos os povos. 
Com certeza o apoio de vocês tem tornado o trabalho 
mais leve, duradouro e, com certeza, com resultados 
eternos: vidas na presença do Rei Jesus.
Louvamos ao Senhor pela vida de nossos incansáveis 
líderes: Pr. Ronald e Mis. Cecília, pais amorosos desta 
grande família transcultural. Também pela vida de to-
dos que no decorrer destes 20 anos fizeram parte da di-
retoria da junta, apoiando, respaldando , encorajando e 
ajudando na tomada de decisões. 
Nosso louvor e gratidão ao Deus Eterno, mentor e au-
tor desta maravilhosa obra. A Ele, a glória!

Valorizando as coisas pequenas...
por Herbert e Desirê Lucas
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Aportamos em terras timorenses no dia 26 de janeiro 
de 2013, cheios de esperança, com um pouco de medo e 
com um enorme desejo de cooperar com a obra de Deus 
nessa nação.
Bem, mas antes de chegarmos aqui, trilhamos um lon-
go caminho. Quando ainda estudava teologia e Sandra, 
pedagogia, não pensávamos em sermos missionários.  
Porém, num determinado culto em nossa igreja, a Pri-
meira Igreja Batista de Brasília, fomos profundamente 
tocados por uma mensagem que falava sobre a missão 
da igreja. Ali alguns projetos que a JAMI estava de-
senvolvendo ao redor do mundo foram apresentados. 
Sandra e eu ficamos atônitos quando vimos que aquilo 
que gostaríamos de fazer estava sendo feito em alguns 
países. Em outros, contudo, havia grande necessidade 
de missionários para executarem os serviços. Assim, 
tomamos coragem e falamos com o nosso pastor. Em 
2012 partimos para Belo Horizonte, para estudarmos 
no CETRAMI. 
No decorrer do curso éramos impactados a cada sema-
na com os estudos e aulas de que participávamos. Até 
mesmo quando ficávamos até de madrugada estudan-
do antropologia com o pastor Stephenson Araújo! Foi 
um tempo ímpar em nossas vidas. Muito estudo, muita 
leitura, a vida em comunidade e tantas outras coisas 
que nos moldaram e prepararam para a missão trans-
cultural.
Após esse tempo de treinamento demos início a uma 
nova jornada em nossa vida ministerial. Um tempo 
novo e necessário. Era o tempo de conseguirmos par-
cerias com igrejas e pessoas que pudessem confiar em 
nós, investindo financeiramente em nosso projeto. Nes-
se tempo vimos a mão de Deus abrindo portas. Em seis 
meses já estávamos embarcando rumo a Ásia. 

No começo do nosso tempo em Timor, tudo foi só 
alegria. Depois a alegria deu lugar à realidade e en-
tão vivemos o que é chamado de choque cultural. Foi 
complicado: aprender uma nova língua, enfrentar as 
dificuldades da comunicação. Até mesmo uma simples 
compra no supermercado tornara-se uma tarefa difícil. 
Mas esse tempo passou e, aos poucos, fomos adaptan-
do-nos à vida numa nova cultura. Víamos a mão de 
Deus nos guiando e mais uma vez abrindo as portas. 
Já estamos no Timor há dois anos e bem adaptados. 
Conseguimos trabalhar com o povo e para o povo. Na 
Igreja Batista Manancial colaboramos com o ministério 
de ensino e com o departamento infantil. Implantamos 
a Escola bíblica dominical, treinamos e formamos os 
primeiros diáconos e estruturamos a forma de ensino 
para as crianças. Também temos trabalhado o estudo 
panorâmico do Antigo Testamento. Estamos cooperan-
do com o Centro Shalom, escola que a JAMI mantém há 
mais de 10 anos. Esta escola tem sido bênção para cerca 
de 550 crianças desta nação.
Conseguimos abrir novos campos de trabalho e no final 
de 2014 iniciamos as atividades da Igreja Batista Nacio-
nal Kmail Poun. Também abrimos outro ponto de tra-
balho em uma aldeia, em Dili, chamada Kakaulidun, 
onde temos trabalhado com crianças e com curso de 
língua portuguesa para os adultos. 
Ainda há muito o que se fazer. Contudo temos sido fi-
éis naquilo que Deus tem no chamado a fazer. Tudo o 
que aprendemos no tempo de treinamento, aplicamos. 
Procuramos servir como batistas nacionais na missão 
que Deus nos confiou, pois, o mundo precisa ouvir e 
conhecer Aquele que deu Sua vida para remissão dos 
nossos pecados. 

Obedecendo ao ide...
por Guerreiro e Sandra



24

Sou a Missionária Maria Pires da Costa Canhozo, mem-
bro da II Igreja Batista Nacional de Ipatinga, Minas Ge-
rais. Há 19 anos, fui enviada por esta igreja ao campo 
de Moçambique pela JAMI. Em 1996, a JAMI estava 
com um ano e eu estava começando meu ministério tão 
aguardado. 
Sou parte da turma dos primeiros missionários da JAMI 
e estou servindo ao Senhor em Moçambique, meu pri-
meiro e único campo transcultural. Procuro a cada dia 
ser direcionada por Deus para o cumprimento do Seu 
propósito para minha vida e ministério. 
Nestes 19 anos, muito trabalho foi realizado. No entan-
to, muitos embates foram enfrentados: enfermidades, 
dificuldades financeiras e dificuldades de relaciona-
mentos, por exemplo. Mas em todos estes, fomos mais 
do que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje 
podemos dizer: Ebenézer!
Trabalhamos na liderança da JAMI-Moçambique. So-
mos uma equipe de seis missionários, incluindo meu 

esposo, Simonal Carlos Canhozo, que é moçambicano.
Temos um Instituto Teológico Batista Nacional com um 
curso anual básico em teologia e as jornadas teológicas 
que acontecem duas vezes por ano, durantes as férias 
escolares. Recebemos alunos de várias partes do país e 
destes já temos vários obreiros ordenados ao ministério 
pastoral à frente de igrejas ou missão, bem como mis-
sionários autóctones espalhados na seara do Mestre. 
Sempre fazemos viagens missionárias para pregar nas 
igrejas e missões, dar seminários e visitar nossos obrei-
ros que estão no campo, muitos destes em locais de di-
fícil acesso. 
Desde de Agosto de 2011, estamos à frente de uma mis-
são há 17km de onde moramos. Hoje temos 105 alunos 
matriculados na Escola Bíblica Dominical e estamos 
avançando no sentido de começar uma pré-escola para 
atender as crianças da missão e da comunidade local. 
Muito mais poderíamos dizer! Mas encerramos dizen-
do: Obrigado, Senhor! Takuta Maningue!

Eu faço parte desta história...
por Maria Pires
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“Porque: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será sal-

vo.” Rom.10.13

Que afirmação maravilhosa! Perdão dos pecados, li-
bertação da escravidão do pecado, salvação do inferno, 
vida eterna com Deus. Sim! Imagine tudo o que repre-
senta estas palavras: “será salvo.”

Mas quem será salvo? Resposta: Todo aquele que ni-
vocar o nome do Senhor. Isto é graça pura, graça abun-
dante. Não tem dinheiro envolvido, não tem esforço 
humano. Tem invocação, invocação do nome de Jesus.

Da parte do homem: Invocação. Da parte de Deus: salvação.
Podemos até nos lembrar do malfeitor crucificado ao 
lado de Jesus: “Senhor, lembra-te de mim...” Resposta 
de Jesus: “Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.” Ma-
ravilhosa graça.

Mas o apóstolo Paulo tem algumas perguntinhas sim-
ples, de questão prática e que fazem referência à nós, a 
mim e a você:
1. “Como pois invocarão aquele em quem não creram?
2. e como crerão naquele de quem não ouviram falar?
3. e como ouvirão, se não há quem pregue?
4. E como pregarão, se não forem enviados? ”

Assim, se salvação está diretamente ligada à pessoa 
do nosso Senhor Jesus Cristo, e está, e se a fé nele está 
ligada à proclamação do Evangelho, e está..., quantos 

estão correndo as ruas, as estradas, as florestas, os rios, 
mares, montanhas e desertos do nosso mundo, levan-
do a mensagem das boas novas de salvação? Milhares? 
Milhões? Eu não sei, mas Deus, Deus sabe.

Quantos se empenham no envio destes proclamadores? 
Eu não sei, mas Deus sabe.

Mas, o que mesmo, além de Deus, eu posso saber?
Eu posso saber se eu faço parte dos que creram.
Eu posso saber se eu faço parte do número dos que pregam.
Eu posso saber se eu participo no envio dos que pregam. 
Sim, disto eu posso saber.

A Junta Administrativa de Missões da Convenção Ba-
tista Nacional, uma Agência Missionária, completa 
seus VINTE ANOS! Parabéns pelo seu aniversário!

Mas, a nós, a pergunta: Eu faço parte desta ação missio-
nária?  Ou vou deixar que outros participem, que ou-
tros partam, que outros apoiem e eu... eu fico de fora?

Ah, que o Senhor tenha misericórdia de mim. O Senhor 
que me fez consciente do seu chamado para crer nele, 
que ele me leve a ouvir sua voz que me chama à segui
-lo e a proclamar as boas novas de salvação. Que minha 
resposta seja: “Sim, daqueles que partem anunciando o 
evangelho, daqueles que participam no envio dos que 
partem... EU FAÇO PARTE!”

Eu faço parte!
por Moises Suriba



ÁFRICA
ÁFRICA DO SUL
Lívia Lima
liviamissoes@hotmail.com
Mavyane Santiago
mavyane-baracho@hotmail.com

ANGOLA
Salvador Adão  Filho e Juliana
salvadoradao@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

MOÇAMBIQUE
Lízias Cabral e Alessandra
liziasfilho@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.senegal@gmail.com

Moisés Suriba e Márcia 
msuriba@hotmail.com

AMÉRICA
BRASIL
Ana Silvia Machado
anasilviauned@gmail.com

Antônio Coelho e Lidnólia
arganazi@gmail.com

Denilson Louzada
denilsonshallom25@hotmail.com

Diuvan Zimoski e Camila Costa
yumebr@gmail.com

Dr. João Marcos de Souza
jcardososousa@gmail.com

Evane Lima
evanesoares@gmail.com

Jonhy Amorim
jonhyamorim@yahoo.com.br

Mônica Alves Costa
monica_miss@hotmail.com

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

Pr. Ronald e Cecília Carvalho 
pr.carvalho56@gmail.com 

Raquel Elana Maia de Oliveira 
worshipfree@gmail.com

Raquel Fernandes
quelmiss@yahoo.com.br

APARAI
Josinete Barbosa
josioliveiraap@gmail.com

PARAKANÃ
Gino e Auristéia Silva 
ginotate@hotmail.com

TUKANO
Edmilson Sampaio e Avaneide 

ESTADOS UNIDOS
Simonal e Marta Lima 
simonallima@hotmail.com

Aurélio e Maria Helena Correa
avicorrea@hotmail.com

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

João Paulo Soares Amorim
paulinhoamorim6@yahoo.com.br
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Fale com nossos missionários



MISSIONÁRIOS AUTÓCTONES

ALBÂNIA
Edmond Paluca

ANGOLA
Domingos Manuel 
domingosmanuel.manuel@yahoo.com

Faustino Rubens

José Pedro Simão Sebastião  
przezinhoejoana@yahoo.com.br

BOLÍVIA
Ronald Vaca Galicia
cbnbol@gmail.com
 
ÍNDIA
Steven Dora
stevendora@rediffimail.com

MOÇAMBIQUE
Cândido Paunde Tundumula 
pr.paunde@yahoo.com

PARAGUAI
Rumildo B. Arrua e Rosalina
rumildoyrosalina@gmail.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

TIMOR LESTE
Guerreiro e Sandra
joseguerreiro1973@gmail.com

Isabel Ferreira 
belnacfoz@yahoo.com.br

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

ÁSIA
Ásia Central
C. B.

José Fernando e Milagros 
prfernandobarbosa@hotmail.com

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

Obed e Tathiane Moreno
oscarmikegolf@hotmail.com

Vanessa Nunes
nessanunes16@hotmail.com

PARAGUAI
Rosilaine Freitas
rosilaine102@hotmail.com

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

Marcilene Ferreira da Silva - Licença
marcilene2001@hotmail.com

Maria Mainecul
maryma86@hotmail.com

Rafael e luanda
rafasono2014@gmail.com

INGLATERRA
Jorge Luís Damasceno e Hermelinda 
jorgelsd_8@hotmail.com

PORTUGAL
Luis Alexandre Branco e Lidiane 
alexbranco@gmail.com

Paulo Adriano Mussi e Cláudia 
paulomussi@hotmail.com
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