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Com o tema “Envia-me para abençoar as nações! 
Sê tu uma bênção!”, a revista Minha Missão 2015 
teve grande alcance e repercussão.



























3

A extensão da obra missionária 
(Atos 2:5-11) com as suas características... 
... requer um  envolvimento sempre 
maior e constante  do povo de Deus 
para que mais missionários sejam 
enviados e sustentados, mais igrejas 
abertas e mais povos alcançados. 

No mês de Setembro todo povo Ba-
tista Nacional tem a oportunidade 
de participar mais intensamente dos 
desafios que envolvem esta obra 
pela OFERTA MISSIONÁRIA DE FÉ. 
Expressando a consciência de res-
ponsabilidade missionária para com 
os que vão e para com os que pere-
cem sem Cristo, nós nos esforçamos 
para cumprir a ordem de Jesus.

Há uma mobilização conjunta. Cada 
crente, um a um, voluntariamente 
se movimenta para apresentar ao 
Senhor a sua oferta. “É Deus atu-
ando no meio do seu povo. É o seu 
povo atendendo à convocação divi-
na do “Ide...”, respondendo ao desa-
fio: “Ajuntai-vos... grande e extensa 
é a obra.”

SETEMBRO é o mês da 
Campanha de Missões!

As ofertas são enviadas para JAMI. 
A partir daí, elas percorrerão diver-
sos caminhos, das mais variadas 

formas, mas sempre com o mesmo 
objetivo: SALVAR VIDAS pelo poder 
do Evangelho de Cristo Jesus.

SUA OFERTA MISSIONÁRIA ESTÁ 
PRESENTE:

... no esforço e na dedicação dos 
missionários enviados aos campos 
que já branquejam para a ceifa;
... quando alguém se rende aos pés 
acolhedores de Cristo Jesus;
... quando alguém é batizado, teste-
munhando a sua fé no Senhor Jesus;
... quando cria condições para que 
um novo trabalho Batista Nacional 
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seja plantado;
... quando cria condições para o envio de um novo obreiro a um 
campo missionário;
... quando uma carta, boletim e ou material informativo chega às 
mãos dos crentes batistas nacionais;
... quando cadeiras, instrumentos, aparelhos de som chegam 
aos campos missionários;
... quando cria condições para aquisição de terrenos  e constru-
ção de novos templos;
... quando possibilita aos obreiros nacionais participarem de trei-
namentos, jornadas teológicas, conferências, promovidos pela 
JAMI e outros;
... quando missionários são  assistidos em situação de emergência;
... quando custeia as viagens de supervisão e apoio ao campo 
missionário. 

Sua oferta missionária é muito importante! Por isso, contribua 
com alegria e amor. Independente do valor, somada a outras 
ofertas e com a bênção de Deus ela proporcionará condições 
para que tudo isso continue acontecendo. Oferta missionária é 
demonstração de generosidade e amor a Deus! ( Heb 13.16)

A JAMI - Junta Administrativa de Missões - precisa da partici-
pação vigorosa de cada batista nacional  para continuar “ plan-
tando, fortalecendo e estabelecendo ” o Reino de Deus entre os 
homens. 

Como levantar a oferta missionária:

1. Estabeleça um alvo geral de oferta para missões.
2. Divida esse alvo geral pelos departamentos, grupos, células 
ou redes da igreja.
3. Prepare envelopes para recolher a oferta missionária.
4. Motive constantemente cada grupo a alcançar seu alvo.
5. Ore pela provisão de Deus.

Abençoe vidas com sua Oferta Missionária de Fé.

Deposite a oferta para:
Junta Administrativa de Missões (JAMI)
CNPJ: 02342837/0001-44
Bradesco   -  Agência: 2465-1  Conta: 3523-8
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O cartaz com o título ”Cooperação e Missões” mostra uma imagem de pescadores na beira da 

praia, puxando longas redes cheias de peixes saltitando, lembrando a pesca maravilhosa de Jesus 

em Lucas 5.4-7 “Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: - Leve o barco para o lugar mais 

fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse:  – Mestre, 

havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos; mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. 

Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. 

Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e enche-

ram ambos os barcos, a ponto, de quase afundarem”(NAA).

O tema para este ano “Cooperação e Missões” revela uma tremenda necessidade e uma desa-

fiadora oportunidade: Assim como Pedro, nós podemos dizer que trabalhamos e estamos ocupados 

demais em nossas tarefas. Mas, a ordem de Jesus chega: “lancem as redes”. Não há nada melhor 

do que responder a Jesus, que estamos dispostos a sermos pescadores de gente (Lc. 5.10b); Diante 

das tremendas necessidades de uma geração submersa e escravizada pelo pecado. 

Ouvindo a ordem de Jesus,somos privilegiados como instrumentos nas mãos dEle para obede-

cer à sua ordem de lançar as redes. E, participar do milagre de uma pesca maravilhosa de gente. 

Esta é a hora que se oferece para cooperarmos com aqueles que lançam as redes na igreja local, 

com aqueles que lançam as redes na convenção estadual e com aqueles que lançam as redes 

através da JAMI.

Que tremenda oportunidade de cooperação! Todos juntos cooperando para que o Evangelho de 

Nosso Senhor Jesus Cristo alcance a nossa geração.Cooperação é a marca do cristão. Nada há de 

tão exemplar como o exemplo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo cooperando entre si, para que 

nós hoje pudéssemos cooperar com a Obra Redentora do Senhor Jesus Cristo.

Jesus realiza a sua Obra Redentora neste mundo, com a nossa cooperação. Ele sempre usou 

a instrumentalidade humana. Ele opera, realiza o milagre, quando damos o passo de obediência 

e colhemos, mais ou menos, dependendo da intensidade de nossa cooperação. Lembra a multi-

plicação dos pães e dos peixes em Lucas 9. Que tremendo! Deus quer nos dar uma grande pesca 

maravilhosa no ano de 2018. Coopere!

Abraços, Cláudio Ely Dietrich Espíndola
Presidente da Jami - CBN

Pesca Maravilhosa...
por Cláudio Ely Dietrich Espíndola
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A  JAMI é a agência missionária transcultural da 
Convenção Batista Nacional. Sua finalidade é faci-
litar e apoiar as igrejas batistas nacionais no cum-
primento da missão.

Para alcançar seus objetivos, a JAMI desenvolverá 
as seguintes estratégias:

- Assessorar a igreja no envio de missionários ao 
campo;
- Administrar e coordenar projetos missionários 
transculturais;
- Oferecer cursos de treinamento missionário: espe-
cialização em missiologia e formação missionária;
- Desenvolver projetos de plantação de igrejas;
- Desenvolver projetos sociais: educação, saúde e 
desenvolvimento comunitário;
- Trabalhar com a tradução da Bíblia e produção 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.

Ser uma agência facilitadora e motivadora  para 
que as Igrejas da CBN se convertam em uma força 
missionária, levando a presença de Cristo entre as 
nações.

Ser uma agência facilitadora e motivadora  para que 
as Igrejas da CBN se convertam em uma força mis-
sionária, levando a presença de Cristo entre as nações.

Glorificar o nome do Deus Eterno entre as nações

QUEM É ALEMA

MISSÃO

VISÃO

PROPÓSITO

JAMI?
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CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS 2018

O que é cooperação?  Vem do latim coo-
perari, da raiz “opus”, obra, trabalho; “co-
operação é ação em comum, para atingir 
determinado fim. É interação de esforços 
para atingir um fim estabelecido (Ávila, 
Fernando B. Ed. Pequena Enciclopédia de 
Moral e Civismo, RJ MEC 1967);

Cooperação é uma relação  entre duas ou 
mais partes com vistas à realização de in-
teresses comuns.

Qual o nosso interesse comum?  A evan-
gelização e o fazer discípulos conforme 
Mateus 28.19-20.

“Ação de cooperar, de auxiliar; prestar ajuda ou 
auxílio; dar contribuição para; colaboração ou 

contribuição.” 

Definição do dicionário.

COOPERAÇÃO

TEMA: Cooperação e Missões

LEMA: “...pela vossa cooperação no Evangelho, des-
de o primeiro dia até agora.” - Filipenses 1.5

“...Porque de Deus somos cooperadores...” I Coríntios 3.9   

“... não negligencieis a contínua prática do bem e 
a mútua cooperação; pois é desses sacrifícios que 
Deus muito se alegra.” Hb 13.16

Cooperação denominacional é o compromisso 
de cada igreja filiada e pastor, cooperando com 
fidelidade nas atividades convencionais, com-
partilhando recursos financeiros ( plano coope-
rativo, ofertas e convênios missionários), mate-
riais e humanos, pela expansão do evangelho, 
como responsabilidade de todo crente em Cristo.

O que nos une na cooperação convencional? O 
amor a Deus e ao próximo em obediência ao 
mandato de Jesus Cristo. (Mateus 28.19-20)
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  A união de Igrejas Batistas Nacionais em tor-
no de objetivos comuns nunca foi tão urgente e 
necessária para impactar a sociedade e o mundo 
pelo Evangelho e para a glória de Deus Pai.

Devemos valorizar a unidade como elemento por 
meio do qual concentramos esforços para que 
pastores, membros, instituições e órgãos da CBN 
tomem parte na missão global, a evangelização 
dos povos.

Cooperação na Evangelização:

“Confessamos que o nosso testemunho, algumas 
vezes, tem sido manchado por pecaminoso indi-
vidualismo e desnecessária duplicação de esfor-
ço. Empenhamo-nos por encontrar uma unidade 
mais profunda na verdade, na adoração, na san-
tidade e na missão. Instamos para que se apresse 
o desenvolvimento de uma cooperação regional 
e funcional para maior amplitude da missão da 
igreja, para o planejamento estratégico, para o 
encorajamento mútuo e para o compartilhamen-
to de recursos e de experiências.” (Pacto de Lau-
sanne, 1974).
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COOpere. 
Faça bem, 

associando-se 
com a JAMI/CBN 
na evangelização 

dos povos.

De mais a mais, o Espírito Santo é um Espírito missio-
nário, de maneira que a evangelização deve surgir es-
pontaneamente numa igreja cheia do Espírito. A igreja 
que não é missionária contradiz a si mesma e debela o 
Espírito. ( Pacto de Lausanne)”

Coopere! Faça bem, associando-se com  a JAMI/CBN na 
evangelização dos povos.

Sua Igreja precisa cooperar nesta Campanha de Missões 
Mundiais da Convenção Batista Nacional e no trabalho 
missionário batista nacional entre as nações.

Nossa Tarefa: desafiar, conscientizar e engajar igrejas e 
pessoas a desenvolverem o ministério missionário glo-
bal com maturidade e consciência de sua responsabili-
dade na missão de Deus.

Juntos, podemos mais! Juntos, fazemos mais! Juntos, 
iremos mais longe! Juntos, somos mais fortes!

A doação certa pode mudar a vida de muitas pessoas.

Pr. Ronald Carvalho
Secretário Executivo da JAMI
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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
DEPÓSITO
BANCÁRIO

1 2 3 4

Faça depósito bancário 
identificado para:

JAMI - Junta Administrativa 
de Missões

• Bradesco
Ag 2465 - 1
CC 3.523-8

• Sicoob
Ag 4036
CC 165.633-3

Cheque nominal e 
cruzado à:

JAMI - Junta Administrativa 
de Missões 

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

Faça também uma 
transferência online à:

JAMI - Junta Administra-
tiva de Missões • CNPJ 

02342837/0001-44

• Bradesco
Ag 2465
CC 3.523-8

• Sicoob
Ag 4036
CC 165.633-3

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.

Solicite boletos pelo 
WhatsApp ou mande 
um e-mail à JAMI.

CHEQUE
NOMINAL

TRANSFERÊNCIA 
ONLINE

BOLETOS
BANCÁRIOS

jami@jami.com.br (31)  99615-2536•
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Metas Missionárias

1 
Iniciar projetos de plantio de novas igrejas (Albânia, An-

gola, Burkina Faso, Moçambique, Bolívia, Portugal, Peru, 

Inglaterra, Timor Leste).

2 

Seguir com os  treinamentos de obreiros autóctones (Bolí-

via, Peru, Angola, Mali, Moçambique, Senegal, Timor Leste).

3 

Seguir com os projetos de tradução da Bíblia: (Povos Pa-

rakanã e Hupdäh).

4 

Seguir com os projetos de Educação de crianças e adoles-

centes: (Angola, Guiné-Bissau, Bolívia, Burkina Faso, Mo-

çambique, Timor Leste, Paraguai, Papua Nova Guiné).

5 

Seguir com o Projeto Educação pré-escolar (PEPE) em 

Guiné-Bissau e Moçambique.

Planos e metas para 2018/2019! Conheça os alvos missionários da JAMI-CBN

6 

Treinar e enviar novos missionários para Albânia, Bolívia, 

Peru, Portugal, Venezuela, Angola, Guiné-Bissau, Timor 

Leste e Papua Nova Guiné.

7 

Dar apoio aos refugiados.

8 

Capacitar igrejas, pastores e líderes no Brasil.

9  

Despertar e mobilizar  vocacionados para o ministério.

10 

Levantar  recursos financeiros para missões por meio de 

parcerias/convênios e ofertas missionárias de igrejas, pes-

soas físicas, empresas e outros.
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A missão da Igreja é de âmbito global. Levar o Evangelho, 

as Boas Novas aos povos, é tarefa coletiva de toda  igreja lo-

cal e essa tarefa demanda cooperação entre igrejas e igrejas, 

pastores e pastores, missionários e missionários e JAMI-CBN.

Cada cristão, nascido de novo deve envolver-se na obra da 

evangelização mundial usando seus dons, talentos, habilida-

des, sua compaixão e generosidade de modo que possa possi-

bilitar a salvação de alguns.

“Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações...” (Mt 

28.19,20). Jesus dirigiu-se a seus discípulos confiando-lhes a 

tarefa de proclamar e ensinar o Evangelho do Reino a todas 

as nações. Missões é um serviço ao Reino de Deus ao estilo de 

vida de Cristo. Na missão de Deus, o Espírito Santo é o gran-

de protagonista; os discípulos e missionários são instrumentos 

nas mãos de Deus para realizar os Seus propósitos. 

A igreja foi deixada no mundo como cooperadora da mis-

P O R  P R .  R O N A L D  S .  C A R V A L h O

são de Deus (I Cor. 3.9). Ela movida e levada 

pelo Espírito Santo anuncia o evangelho da 

salvação (Mc 16.15). “A natureza da igreja é 

missionária”, “os chamados para fora”,  por-

tando, a igreja nasce da missão de Cristo e 

existe para a missão de Cristo, ou seja, não 

existe para si mesma, existe para os outros 

e para servir a todos. Por isso, a igreja nun-

ca deve ficar fechada no templo, mas en-

tender que é urgente ir às nações (Atos  2). 

A missão não procede da igreja; é a igreja 

que procede da missão de Deus. A missão  

gera a igreja local. “Pois somos feitura Dele, 

criados em Cristo Jesus para boas obras, as 

quais Deus de antemão preparou para an-

dassemos nelas.”Ef 2.10 “Vós, porém, sois 
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raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade 

exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele 

que vos chamou...”I Pedro 2.9. A missão não é do missionário 

e, sim, da Igreja de onde saí o missionário; o missionário não é 

um apêndice da igreja, ele é igreja em missão.

Os desafios do mundo de hoje  convocam-nos a discernir 

e repensar nossa tarefa missionária e a ouvir o que “o Espíri-

to Santo diz à igreja”(Apoc 2.29). Os desafios sociais, econô-

micos, políticos, culturais e religiosos (I Tim 3.1-7) devem nos 

levar o repensar na missão de alcance global (Atos 1.8). Isso 

implica que nossa teologia seja profundamente bíblica, nossa 

pregação seja da reconciliação e conversão do homem a Deus 

e uma ação evangelizadora ousada no poder do Espírito Santo 

(Ef. 6.18,19) e constante oração (Ef. 6.18-20; I Tes. 5.17), pois, 

nosso campo de ação missionária é todo minado.

Dentre as ações missionárias fundamentais para a igreja 

hoje, destaco duas essenciais:

1. Ação evangelizadora – é uma tarefa coletiva da igreja; 

é ação de todo corpo para edificação de si mesmo em amor e 

buscar o bem do outro que vive distante de Deus. De que pre-

cisamos para a ação evangelizadora? Pessoas vocacionadas 

dispostas a investirem suas vidas, talentos e dons pelo evan-

gelho  para que pessoas sejam alcançadas pela graça para a 

adoração a Deus. Mais recursos financeiros e materiais para o 

sustento da obra missionária. E a cooperação de toda a igreja 

em oração, cuidado, pastoreio e todo esforço de modo que o 

Evangelho chegue onde ainda não foi anunciado.

Nossa ação evangelizadora deve ser constante, intensiva e 

abrangente. A igreja precisa sonhar em conquistar pessoas de 

todas as nações para Cristo.

 O Congresso Mundial de Missões realizado em Lausanne, 

na Suíça, em  1974, definiu  o Poder do Espírito Santo: Cremos 

no poder do Espírito Santo. O Pai enviou o seu Espírito para 

dar testemunho do seu Filho. Sem o testemunho Dele, o nosso 

seria em vão. Convicção de pecado, fé em Cristo, novo nasci-

mento cristão, é tudo obra dele. De mais a mais, o Espírito San-

to é um Espírito missionário, de maneira que a evangelização 

deve surgir espontaneamente numa igreja cheia do Espírito. A 

igreja que não é missionária contradiz a si mesma e debela o 

Espírito”.

2. Ação Cooperativa - Cooperação implica  juntar forças, 

intensificar ações recíprocas entre igrejas e igrejas, pastores 

e pastores, missionários e missionários, e todo povo de Deus 

envolvido na tarefa missionária.

Na missão de Deus, somos todos chamados a cooperar. Quando olhamos para Atos 1 e 2, entendemos que não haverá avi-

vamento ou renovação espiritual na igreja se esta não se projetar para além de suas  fronteiras locais. Avivamento gera espírito 

missionário,  expansão e proclamação do Reino de Deus em todas as direções. Por isso, a cooperação estimula o envolvimento 

do povo de Deus na missão global visto que missões é a tarefa de compartilhar o amor e a graça divina e se manifesta pela 

comunhão dos crentes, pelo compartilhar dos bens materiais e pela consagração (entrega) da própria vida ( II Coríntios 8 e 9; 

Rom. 15.25-28). 

É a participação de cada igreja local na missão global, generosa e solidária para que as Boas Novas cheguem àqueles que 

estão distante de Deus. O chamado da igreja é para uma ação cooperativa missionária  global. Sem uma cooperação missionária 

efetiva, generosa e amorosa, não alargaremos nossos horizontes, e, enfim, nossa parte na missão de Deus não será realizada.

Concluímos que cooperação missionária é oração pela salvação e paz de todos os homens; doação com fidelidade e compro-

misso e também vocação - atender ao chamado de Deus para fazer discípulos de Cristo de todas as nações. (Efésios 6.18 – 20; 

Fil 4.14-19; Rom 10.14 -15; João 20.21; Atos 20.24).
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Plano 
Cooperativo

entendendo melhor o que é o

É um compromisso coope-
rativo das igrejas batistas na-
cionais com o propósitto comum 
de expansão do Reino de Deus 
no Brasil e no mundo, e que se 
expressa por meio de missões, 
ações sociais, educação teológica 
e religiosa, cuidado pastoral e ad-
ministração geral da convenção.

O Plano Cooperativo das 
igrejas filiadas consiste numa 
contribuição mensal para a Con-
venção (CBN) correspondente a 
5% dos dízimos arrecadados.

É a expressão da mordomia 
cristã de cada crente que reconhe-
ce a soberania e fidelidade de Deus 
sobre sua vida, talentos e bens.

O Plano Cooperativo ex-
pressa o compromisso de igrejas 
locais e convenções estaduais 
que responsavelmente decidem 
investir parte do que recebem de 
seus membros para o bem geral 
da obra coordenada pela CBN no 
Brasil e no mundo.

É mais que um repasse fi-
nanceiro, é um plano de ação 
cooperativa! O crente que dizima 
e a igreja que é fiel na entrega 

do plano cooperativo percorre o 
seguinte caminho missionário e 
solidário:

• Igreja
• Convenção Estadual
• Associação Regional
• Convenção Nacional
• JAMI
• SENAM
• ORMIBAN
• Departamentos
• União Batista Latino Americana
• Aliança Batista Mundial

Quando as igrejas batistas 
nacionais entregam seus planos 
cooperativos, elas agem coleti-
va e solidariamente em favor 
da evangelização global e das 
ações convencionais.

“Porque de Deus somos coope-
radores...” I Coríntios 3.9

“Dou gracas ao meu Deus to-
das as vezes que me lembro de 
vós,...pela vossa cooperação no 
evangelho, desde o primeiro dia 
até agora. “Fil. 1.3,5

“...não negligencieis a contínua 
prática do bem e a mútua coo-
peração, pois é desses sacrifícios 
que Deus se agrada.” Heb. 13.16
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Igrejas e Igrejas
Cooperação entre

Quando uma igreja local reconhece o 

mover do Espírito Santo impulsionando-a 

na direção da Missão Integral, ou seja, 

quando ela assume o dever de cumprir 

plenamente a “Missio Dei”, ela se depara 

com um aumento substancial no que se 

refere ao entendimento de suas respon-

sabilidades, principalmente diante da re-

alidade caótica, em todas as esferas de 

nossa humanidade.

Invariavelmente, tal entendimento 

seguido de paixão é arrefecido quando 

“talvez” numa atitude de incredulidade, 

ela se depara com a falta de recursos hu-

manos (algo que vem se agravando pelo 

não reconhecimento e envio de vocacio-

nados para as instituições de formação 

e capacitação), recursos financeiros ou 

ainda falta de capacidade estrutural. Al-

gumas vezes, a má administração des-

tas dificuldades traz como consequência 

o pior resultado, um projeto mal sucedido 

que acaba por desmotivar a comunidade 

gerando uma resistência quanto a inves-

timentos futuros.

Penso que parte da solução está na 

COOPERAÇÃO ENTRE IGREJAS e IGRE-

JAS. Cooperação (do verbo latino coo-

perari, de cum e operari = operar jun-

tamente com alguém) significa a ação 

conjunta para uma finalidade comum 

e torna-se mais do que uma excelente 

ferramenta, torna-se um principio a ser 

observado para o cumprimento de nos-

sa missão. De maneira que quando fa-

zemos parcerias numa cooperação en-

tre igrejas, a possibilidade de sucesso 

no desenvolver de projetos é elevada 

a uma potência muito superior ao que 

tradicionalmente se consegue.

Abaixo citamos alguns fatores que 

devem ser levados em consideração 

quanto à necessidade de cooperação en-

tre Igrejas e Igrejas:

1) Ampliação da visão
O sábio Salomão já nos instruía: “na 

multidão dos conselheiros há segurança” 

(Pv. 11.14).

Num ambiente de cooperação en-

tre igrejas e igrejas, nossa visão recebe 

como benefício desta comunhão uma 

ampliação da ação na Missio Dei. Deus 

trabalha na multiforme capacitação de 

seus servos. Em um conselho podemos 

encontrar pessoas com formas diferen-

tes e percepções individuais muito bem 

detalhadas que somadas compõe o gran-

de mosaico da visão de Deus. Em resu-

mo, a cooperação promove uma maior 

interação entre os líderes conduzindo as-

sim nossos projetos em uma ascendente 

de sucesso.

2) Ampliação do campo de atuação
Jesus certa vez se dirigiu aos seus 

discípulos e disse: “A seara, na verdade, 

é grande, mas os trabalhadores são pou-
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cos” (Mt 9.37). O diagnóstico de Jesus 

não ficou restrito aquele momento histó-

rico, ele é atual. Hoje se você perguntar 

para os líderes denominacionais e até 

mesmo para pastores a qual é a maior 

carência, a resposta mais comum é: “nos-

sa maior carência é de novos líderes!”.

Quando estabelecemos parcerias em 

um sistema cooperacional, ampliamos o 

campo de atuação tanto geograficamen-

te, porque as igrejas conhecem campos 

diferentes, quanto ministerialmente, já 

que haverá uma troca maior de infor-

mações e um número maior de líderes 

capacitados.

3) Ampliação do impacto
O evangelho de Mateus termina com 

um imperativo de Cristo: “ide, portanto, 

fazei discípulos de todas as nações” (Mt 

28.19). Quando nos mantemos unidos 

cooperando entre igrejas ampliamos o 

impacto da presença de Cristo. A socie-

dade percebe o testemunho da unidade 

de propósitos através de igrejas que se 

unem em torno de um projeto comum. 

Os resultados gerados por este impacto 

são didáticos, aprendemos como resulta-

do que a cooperação entre irmãos é pos-

sível e produtiva.

4) Aumento significativo de recursos
Para desenvolvermos projetos que 

sigam para além de nossos arraiais, 

cumprindo nossa missão como agência 

do Reio de Deus é preciso investimento 

na oração, na vida devocional, meditação 

na Palavra de Deus e muita piedade. No 

entanto, isso tudo deve vir acompanha-

do de um bom planejamento financeiro. 

Jesus Cristo disse: “pois qual dentre vós, 

pretendendo construir uma torre, não se 

assenta primeiro para calcular a des-

pesa e verificar se tem os meios para 

concluir?” (Lucas 14.28). Num sistema 

cooperacional (como é o caso da CBN) 

um grupo de igrejas em parceria con-

segue investir mais recursos financeiros 

para o desenvolvimento de um projeto 

específico. Em nossa denominação, por 

exemplo, a fidelidade nas contribuições 

pelo do Plano Cooperativo, permite-nos, 

manter seminários, manter missionários 

autóctones, abençoar nossa agência mis-

sionária, capacitar novos líderes, plantar 

novas igrejas. Infelizmente a infidelidade 

cooperacional produz o efeito contrário. 

Para conseguir bons resultados no de-

senvolvimento de projetos sociais, de 

plantação de igrejas, etc é preciso inves-

tir economicamente.

O prazer de um súdito do Reino de 

Jesus é fazer parte de um processo de 

redenção, é cooperar. A cooperação en-
tre igrejas e igrejas nos faz vencer a 
tentação do poder despótico que vai 
justamente na contra mão do mover 
do Espírito Santo nos impulsionando 
a missão integral. Para viver o ideal da 

cooperação entre igrejas é imprescindível 

que assumamos os valores do Reino de 

Jesus: o amor, a humildade, o serviço e o 

desejo de doar mais que receber.

Pr. Robson Alves dos Santos
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Cooperação entre

 Missionários e Missionários
Para abordar esse tema da “coo-

peração” entre os missionários, vamos 

usar como modelo o trabalho missioná-

rio realizado pelo apóstolo Paulo e seus 

companheiros de ministério na cidade de 

Corinto. Depois de ter testemunhado do 

evangelho em Filipos (At 16.11-40), Tes-

salônica (At 17.1-9), Bereia (At 17.10-14) 

e Atenas (At 17.15-34), Paulo chegou a 

Corinto, na Província romana da Acaia.

Ao chegar ali, conheceu Priscila e 

Áquila (judeus da dispersão), casal que 

compartilhava com ele do mesmo ofício 

(fabricantes de tendas) e da mesma fé. 

Ele pode residir com eles, sustentar-se, 

participar do seu trabalho e desfrutar da 

comunhão cristã. Tempos depois, escre-

vendo aos romanos, Paulo os chama de 

“meus cooperadores” (Rm 16.3-4).

Posteriormente, Silas e Timóteo, prove-

nientes da Macedônia, juntaram-se tam-

bém a Paulo (At 18.5), formando assim 

uma equipe de cinco pessoas para infil-

trar o evangelho em Corinto. Além desses 

quatro que se juntaram a ele, o texto de 

Atos também destaca a importante parti-

cipação de Apolo na edificação da igreja 

de Corinto e na evangelização dos judeus 

daquela cidade (At 18.27, 28). Quando es-

creveu a sua primeira carta àquela igreja 

Paulo fez uma referência a essa contribui-

ção de Apolo no crescimento espiritual dos 

cristãos de Corinto (1Co 3.6). 

Antes de partir de Éfeso para Corinto, 

Apolo fora alvo da necessária coopera-

ção de Priscila e Áquila no seu ministério. 

Ouvindo a pregação de Apolo, eles reco-

nheceram algumas deficiências no seu 

entendimento da fé e transmitiram-lhe 

uma compreensão mais exata da mes-

ma (At 18.26).

Portanto, a partir do registro de Atos 

18, temos uma clara percepção de que 

a bem sucedida missão na promíscua ci-

dade de Corinto foi resultado de um tra-

balho em cooperação, de um ministério 

compartilhado. Paulo contou com a ne-

cessária cooperação de Priscila e Áquila, 

de Silas e Timóteo, e, num momento pos-

terior, de Apolo.

Da mesma forma hoje, trabalho mis-

sionário local e transcultural bem sucedi-

do normalmente é resultado de coopera-

ção mútua entre missionários, parcerias 

ministeriais e ministério compartilhado. 

Um ministério compartilhado proporcio-

na aos missionários a possibilidade de 

dividir tarefas, atingir diversas frentes 

de trabalho simultaneamente, vivenciar 

a interdependência entre os membros do 

corpo de Cristo, dividir as cargas próprias 

do campo missionário, e compartilhar os 

sucessos e frustrações, os temores e tre-

mores vivenciados, os encantos e desen-

cantos do trabalho missionário.

Um trabalho realizado com coope-

ração possibilita a cada missionário 

dar a sua parcela de contribuição de 

acordo com os dons, os talentos e os 

ministérios que o Senhor lhe confiou:

1) seja como missionário de linha 

de frente e desbravador (Paulo);

2) seja como missionário de apoio 

(Áquila e Priscila);

3) seja como missionário coadju-

vante (Silas e Timóteo). Descubra o que 

o Senhor lhe confiou e usufrua do privi-

légio de ser um cooperador no projeto 

eterno de redenção da humanidade.

Pr. Paulo César Nascimento
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Cooperação entre

Missionários e Campo Missionário

Como era de costume, Paulo deu 

início ao seu trabalho missionário na 

cidade de Corinto a partir da sinagoga. 

Nas sinagogas espalhadas pelo mundo 

greco-romano ele tinha um público com-

posto de judeus e gentios (prosélitos do 

judaísmo e “tementes a Deus” - At 18.4). 

Havendo os judeus de Corinto rejeitado a 

mensagem do evangelho, Paulo voltou-

se exclusivamente para a missão entre 

os gentios (At 18.6c).

Tício Justo, um gentio “temente a 

Deus”, ofereceu apoio a Paulo abrindo 

as portas de sua casa para que ali ele 

pudesse dar continuidade ao seu traba-

lho missionário (At 18.7). Sendo assim, “o 

cenário de seus esforços evangelísticos 

passou da sinagoga pública para uma 

casa particular” (John Stott).

Quando lemos acerca da obra missio-

nária realizada na Província da Macedô-

nia, especialmente na cidade de Filipos, 

percebemos também a importância 
da “cooperação” entre missionários 
e habitantes locais, para o bom an-
damento da missão. O Senhor abriu 
o coração de Lídia para entender a 
mensagem do evangelho (At 16.14) e 

Lídia abriu as portas de sua casa para 

hospedar e dar toda assistência necessá-

ria aos missionários, bem como reunir os 

irmãos (At 16.15, 40).

Esse mesmo modelo de “cooperação” 

entre os missionários e os “nacionais” 

ou habitante locais pode ser visto ain-

da no trabalho missionário desenvolvido 

na cidade de Éfeso, na Província da Ásia 

Menor. Naquela cidade, estrategicamen-

te, Paulo trabalhou em cooperação com 

convertidos locais, o que resultou na 

evangelização de toda a Ásia. Ele aliou-

se aos habitantes locais e treinou-os para 

que eles pudessem alcançar sua própria 

região (At 19.8-10). Provavelmente, foi 

através desse seu trabalho em Éfeso 

em cooperação com os “nacionais” que 

as sete igrejas do Apocalipse (Ap 1.11), 

situadas na Ásia Menor foram fundadas.

No cenário de missões atuais, a par-

ceria entre os missionários e os nacionais 

é essencial para o alcance de um deter-

minado povo. O treinamento de nacionais 

para realizarem a obra no seu país, junto 

ao seu próprio povo, ainda continua sen-

do a melhor estratégia.

Citamos como exemplo o trabalho de 

missões entre os indígenas brasileiros: 

De acordo com as leis do país e a polí-

tica indigenista nacional antievangélica, 

não é permitido a realização de traba-

lhos missionários entre os indígenas. Os 

missionários são acusados de etnocídio. 

Cada vez mais o cerco está se fechan-

do para as missões evangélicas voltadas 

para os indígenas.

A melhor estratégia para superar 

esta dificuldade relacionada à evange-

lização dos povos indígenas brasileiros 

tem sido (e será mais ainda daqui pra 

frente) o preparo de missionários indí-

genas para evangelizar os próprios in-

dígenas. Não existem leis que proíbam a 

entrada e permanência desses em suas 

áreas. Esse movimento hoje tem sido 

chamado de “Terceira Onda Missionária”. 

A primeira onda se deu quando missioná-

rios estrangeiros trabalharam no alcan-

ce dos indígenas brasileiros. A segunda 

onda se deu quando missionários brasi-

leiros se envolveram com a evangeliza-

ção das tribos indígenas no Brasil. Agora, 

temos visto uma nova onda missionária: 

indígenas das mais diversas etnias en-

volvidos na pregação do evangelho aos 

seus parentes de suas próprias e de ou-

tras etnias. 

Você pode participar mais efetiva-

mente dessa obra cooperando financei-

ramente para a formação e sustento de 

obreiros nacionais, bem como se tornan-

do um parceiro de oração.

Pr. Paulo César Nascimento
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Cooperação entre

Igrejas e Missionários

No desenvolvimento do trabalho 

missionário na cidade de Corinto, Paulo 

trabalhava, durante a semana, na fabri-

cação de tendas para obter o seu susten-

to, e, somente aos sábados (At 18.3, 4), 

testemunhava do evangelho para judeus 

e gregos “tementes a Deus”*  que par-

ticipavam do culto na sinagoga. Com a 

chegada de Silas e Timóteo, provenien-

tes da Macedônia, ele pode dedicar-se 

exclusivamente à pregação. Por quê? O 

que aconteceu com a chegada deles que 

proporcionou a Paulo maior tempo e dis-

ponibilidade para dedicar-se à pregação?

A partir da leitura de suas epístolas, 

ficamos sabendo que durante o seu mi-

nistério em Corinto, Paulo não reivindi-

cou e não recebeu sustento financeiro 

da igreja, mesmo sendo um direito seu 

como pregador do evangelho. Em 2Co 

11.8-9 e Fp 4.15-16 ele diz que suas ne-

cessidades foram supridas pelos cristãos 

da Macedônia. Sendo assim, é provável 

que Silas e Timóteo trouxeram ofertas 

em dinheiro, o que  possibilitou a Paulo 

testemunhar do evangelho de Cristo du-

rante toda a semana, e não somente aos 

sábados (At 18.5).

O relato de Atos destaca que a coo-

peração das igrejas da Macedônia (Fili-

pos, Tessalônica e Beréia) com o após-

tolo Paulo foi essencial para o bom 

andamento do trabalho missionário na 

cidade de Corinto. Na sua carta aos fili-

penses ele escreveu: “Dou graças ao meu 

Deus por tudo que recordo de vós,..., pela 

vossa cooperação no evangelho, desde o 

primeiro dia até agora” (Fp 1.3, 5).

No entanto, a cooperação da igreja 

de Filipos com o seu missionário foi bem 

mais além que uma participação finan-

ceira. Quando os filipenses souberam 

que Paulo estava preso em Roma, pro-

videnciaram meios de assisti-lo em suas 

necessidades. Enviaram Epafrodito com 

ofertas, porém, mais que ser o portador 

da oferta, ele foi enviado a Roma para 

prestar a Paulo toda a ajuda necessária 

(Fp 2.25-30). O envio de Epafrodito pela 

igreja de Filipos com a missão de assistir 

apóstolo foi uma demonstração de cui-

dado integral do missionário! Ela enviou 

o que tinha de “melhor” em termos de 

recursos humanos para cuidar  e dar a 

devida assistência ao seu apóstolo-mis-

sionário.

No atual contexto de missões na-

cionais e mundiais faz-se necessário o 

surgimento e despertamento de igrejas 

que, à semelhança da de Filipos, sejam 

parceiras, cooperadoras, capazes de 

associar-se aos missionários, não so-

mente em suas necessidades mate-

riais, mas também em suas necessida-

des emocionais e espirituais.

Muitas igrejas na atualidade enviam 

ofertas aos missionários (o que já uma 

grande bênção), e com isso se dão por 

satisfeitas, mas não criam vínculos emo-

cionais com eles. Ficam alheias às suas 

reais necessidades, e, como resultado, os 

missionários ficam solitários nos campos 

econsequentemente carentes.

As demandas e os desafios do campo 

missionário transcultural hoje requerem 

maior número de igrejas parceiras que 

cooperem efetivamente e se preocupem 

com o cuidado integral dos missionários.

Pr. Paulo César Nascimento

*Esse termo veio a ser usado para gen-
tios que tinham aceitado o monoteísmo 
(adoração a Jeová) , os padrões éticos dos 
judeus e  que frequentavam as sinago-
gas, mas não se tornaram prosélitos do 
judaísmo por não aceitarem se submeter 
`a circuncisão.
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Cooperação entre

Igrejas e JAMI

“Alegrei-me no Senhor porque, agora 

uma vez mais, renovastes a meu favor o 

vosso cuidado; o qual também já tinheis 

antes, mas vos faltava oportunidade. To-

davia, fizestes bem, associando-vos na 

minha tribulação.” Filipenses 4.10,14

A cooperação missionária permite 

que cada igreja local participe e colabore 

ativamente da obra missionária global, 

possibilitando a chegada do Evangelho 

às pessoas que vivem distantes de Deus 

e da sua glória. Há várias maneiras de 

cooperação: cooperação espiritual, coo-

peração moral, cooperação material, co-

operação pessoal.

1. Cooperação espiritual - consiste 

em constante oração pela obra missioná-

ria, pelos missionários, por recursos para 

missões, pela salvação do pecador perdi-

do ( Efésios 6.18-20). A oração é o com-

bustível para o avanço da evangelização. 

Os pregadores do evangelho no campo 

de missão estão em campo minado, sob 

tensão espiritual, confrontos de poder. 

Orar pelos missionários e suas famílias. 

Orar pelos que estão sendo evangeli-

zados. Orar pelos recursos financeiros. 

Orar pelo poder do Espírito Santo. Orar 

por mais vocacionados para o ministério. 

Onde estão os recursos espirituais?

2. Cooperação material – é o in-

vestimento feito para a realização da 

obra missionária e pode ser por aporte 

financeiro, bens materiais, mão de obra, 

bens móveis e imóveis. A contribuição fi-

nanceira deve ser feita pela oferta para 

missões mundiais, adoção de um ou 

mais missionários, adoção de um projeto 

missionário, contribuições fixas mensais, 

adoção de uma ou mais crianças para 

apoio à sua educação, adoção de voca-

cionado em preparo teológico. A coope-

ração material também pode se dar pela 

prestação de serviços, missão de curto 

prazo etc. Você, irmão ou irmã, igreja lo-

cal, pode cooperar assumindo integral ou 

parcialmente o sustento de um missio-

nário ou projeto missionário para que o 

Reino de Deus avance entre as nações. 

Onde estão os recursos materiais para o 

avanço do Evangelho? Igreja pequena ou 

grande deve contribuir proporcionalmen-

te  com a obra missionária, no sustento 

do missionário, na tradução e distribui-

ção da Bíblia, no plantio de novas igrejas.

3. Cooperação pessoal -  missões 

se faz com Deus, o homem e finanças. 

Precisamos entender que Deus sempre 

usará homens e mulheres para realizar 

sua vontade entre os homens “... a vonta-

de de Deus é que todos os homens sejam 

salvos...” (I Tim. 2.4,5). Para que isso se 
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cumpra Ele chama homens e mulheres para o ministério da Palavra e os envia para 

pregar, ensinar e fazer discípulos de Cristo entre as nações.( Atos 20.24). Em nossos 

dias estamos vivendo um certo vazio vocacional em nossas igrejas, haja visto o es-

vaziamento de verdadeiros vocacionados em nossos seminários teológicos, igrejas 

sem pastores, campos brancos por serem evangelizados. Essa cooperação também 

se dá por meio do envio de missionários ao campo via JAMI.  “O missionário é parte 

integrante da igreja local, é um membro que não pode ser descartado de maneira 

irresponsável, depois de ele ter comprovado a sua idoneidade moral e espiritual. É 

o representante legal de Deus na terra, com um chamado para anunciar em terras 

distantes o amor e a misercórdia do Deus Eterno.” Pr. Jackson Santos. 

Onde estão os homens e mulheres chamados por Deus para cooperar na missão?

Coopere como voluntário, como missionário temporário, doe parte do seu tempo 

para abençoar pessoas com o Evangelho e expressões do amor de Deus.

4. Cooperação moral e pastoral - o cuidado pastoral, moral e acompanha-

mento do missionário deve ser feito pela igreja e ministério pastoral. O missionário 

não deve considerar-se como único soldado no campo de batalha ou executor exclu-

sivo da obra missionária, mas, parte da equipe do Corpo de Cristo, servo, facilitador, 

mobilizador, parceiro da igreja na evangelização  e realização da obra missionária. 

Portanto, o missionário é a extensão da igreja local no campo de missão. Ele não é 

um apêndice da igreja, ele é igreja em campo.

A JAMI-CBN desde 1995 tem enviado missionários para servir a Deus na evan-

gelização para dezenas de povos ao redor do mundo: moços, moças, casais, saem 

“por causa do Nome, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses 

irmãos “missionários”, para nos tornarmos cooperadores da verdade.” I João 8

             

Junte-se a nós numa parceria efetiva de enviar missionários, apoiar, encorajar e 

sustentar para que permaneçam firmes proclamando as boas novas do Evangelho.

“Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus; pois por 

causa do Nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos aco-

lher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade.”III João 6-8

Juntos, podemos mais! Juntos, fazemos mais! Juntos, somos mais fortes!

Pr. Ronald Carvalho



22

Junta administrativa de missões • Convenção batista naCional

Generosidade

“No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza 

deles transbordaram em rica generosidade”. 2 Coríntios 8:2

Os cristãos da Judéia, durante o governo do imperador romano Cláudio, en-

frentaram um período de grande fome, por isso, foram socorridos pelos cristãos da 

Macedônia, incluindo Filipos que era a principal comunidade cristã daquela região. 

O apóstolo Paulo, ao referir-se a esta ajuda, diz que estes cristãos transbordaram 

em rica generosidade. No português moderno, o adjetivo generoso, refere-se a 

uma pessoa que age com gentileza, bondade e liberalidade, ou seja, aquele que 

reparte nobremente. Vivemos dias igualmente difíceis, mas podemos nos inspirar 

com a igreja da Macedônia e cooperar generosamente com a obra missionária:

a. Generosidade sacrificial – (2 Co. 8.2,3):
A nossa liberalidade deve ser proporcional à liberalidade da graça divina. Os 

macedônios não ofertaram porque eram ricos, mas apesar de serem pobres. O ar-

gumento de Paulo é que quando experimentamos a graça de Deus em nossa vida, 

não usamos as circunstâncias difíceis como desculpa para deixar de contribuir.

b. Generosidade espontânea – (2 Co. 8.4):
Os macedônios não contribuíram por constrangimento aos apelos humanos, 

mas como resultado da graça de Deus concedida a eles. O apóstolo Paulo nem 

mesmo havia desafiado-os diretamente, 

entretanto, ao saberem das necessida-

des, suplicaram insistentemente o privi-

légio de participar daquela obra.

c. Generosidade despretensiosa – 
(2 Co. 8.4b):

Os crentes macedônios queriam fa-

zer parte da ministração para as neces-

sidades físicas de um grupo de crentes 

que desconheciam. O mesmo acontece 

quando investimos para a expansão do 

Reino de Deus em contextos distantes 

dos limites geográficos da igreja local.

d. Generosidade integral – (2 Co 8.5):
A verdadeira generosidade só existe 

quando há a entrega do próprio eu. Pre-

cisamos investir não apenas dinheiro, 

mas também vida. Precisamos dar não 

apenas nossos recursos, mas também a 

nós mesmos. Assim como Epafrodito que 

ao arriscar-se para levar uma oferta foi 

recebido por Paulo como uma preciosa 

oferta viva.

Sigamos o exemplo da Igreja em Fili-

pos, que tendo sido organizada por Paulo, 

tornou-se a maior parceira do seu minis-

tério, sustentando-o em Tessalônica (Fp 

4.15,16), em Corinto (2Co 11.9) e em 

Roma (Fp 4.18). Havia constância nessa 

contribuição (Fp. 1.5; 4.15), que era su-

ficiente para suprir as necessidades do 

missionário, tanto materiais como emo-

cionais e espirituais (Fp. 2.25; 4.14-18).

Pr. Elcimar Fernandes

Cooperação e
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CooPERANDo CoM A

formação Ministerial
A palavra Vocação tem sua raiz no 

vocábulo latino “vocare” que significa 

“chamamento“ ou chamado de Deus.

A verdadeira vocação é resultado da 

ação do Espírito Santo na vida do salvo, e 

o que marca o coração é o amor a Cristo 

e uma compaixão pelas almas perdidas. 

Caracteriza-se um desejo de humanidade. 

“Ai de mim se não pregar o Evangelho.” 

- I Cor 9.16. Este desejo interior de consa-

gração e serviço ao Senhor vem sempre 

marcado pela abnegação e amor cristão.

Vocacionado é aquele crente em Cris-

to chamado por Deus, qualificado pelo 

Espírito Santo, preparado e disponível 

para uma função ministerial no Reino de 

Deus por meio da Igreja. Na vocação ge-

ral de cada crente, todos são chamados 

para desempenhar algum serviço ou mi-

nistério na igreja pela expansão do Reino 

entre as nações.

Observando a caminhada e ensina-

mento de Jesus Cristo para com seus 

discípulos, entendo que é essencial que o 

vocacionado seja bem discipulado, receba 

bom preparo bíblico e espiritual na igre-

ja e posteriormente, seja bem capacitado 

teológica, bíblica e na prática ministerial.

A formação bíblico-teológica do vo-

cacionado para o ministério da Palavra é 

fundamental para manter vivo e ativo o 

ministério da igreja local, a ação missio-

nária da igreja, a fidelidade e qualidade 

doutrinária, a identidade denominacional 

e a expansão do reino de Deus sobre a 

terra. Se não cuidarmos com fidelidade, 

carinho e amor do preparo do ministério 

(vocacionado) a denominação implodirá.

O preparo e formação do vocacio-

nado (seminarista) deve ser numa visão 

ampla de atuação ministerial: pastoreio, 

missionário, evangelístico, apto para en-

sinar e pregar a Palavra da vida, aconse-

lhamento, serviço comunitário, de modo 

que o seminarista receba um preparo in-

tegral para atender melhor as demandas 

do rebanho e da sociedade na qual ele 

for inserido e desenvolva um ministério 

relevante de acordo com o estilo de vida 

de Cristo.

É responsabilidade da igreja e seu 

ministério preparar o vocacionado para 

desenvolver eficazmente e com fidelida-

de o chamado de Deus.

Os seminários teológicos devem pri-

mar por uma formação de qualidade es-

piritual, bíblica, teológica, ética e de ca-

ráter do vocacionado ao ministério, pois, 

quando estes vocacionados estiverem 

na prática ministerial , se valerão do que 

aprenderam nas escolas de teologia e 

dos exemplos de seus mestres. Por isso, 

os seminários devem se ocupar com a 

formação do vocacionado como priorida-

de e dedicar todos os dons, esforços, re-

cursos materiais e econômicos. Também 

preparar bem seus professores dentro 



24

Junta administrativa de missões • Convenção batista naCional

de uma visão bíblica, acadêmico-ministerial de modo que os 

seminaristas recebam o melhor ensino teórico e prático para 

que sejam futuros pastores, missionários, mestres e líderes da 

denominação.

O vocacionado deve ser desafiado e ensinado também a 

pensar seu contexto social, cultural e religioso. Assim, a for-

mação teológica não deve ser apenas transmissão de conhe-

cimentos e teses, mas também permitir ao seminarista refletir 

sobre sua fé, sua responsabilidade com o chamado seus dons 

e seu relacionamento diário com Deus e com as pessoas. Pri-

meiro o SER antes do FAZER, pois o “frenezi” dos dias atuais 

as teologias do “fast food“ que demandam do ministro produ-

tividade, não importando como, é preciso multiplicar, produzir 

em série, apresentar resultados etc. O vocacionado precisa ter 

consiência para o que foi chamado por Deus, conhecer seu mi-

nistério (dom).

Antes de tudo o vocacionado precisa “apresentar-se a Deus 

como obreiro aprovado”, precisa apresentar vida, comportamen-

to e atitudes de tal forma que o inimigo não tenha de o acusar 

conforme Tito 2.7,8. Aprender a ser servo, aprender a servir a 

Deus e aos homens, desenvolver o temor de Deus, desenvolver 

os dons e a depedência de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. 

Apresentar disponível para ser formatado segundo a vontade 

Daquele que o chamou e que o qualifica para o serviço cristão.

Pr Ronald Carvalho
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Jovens cooperadores

na missão
Se me permite gostaria de escrever 

de forma bem pessoal, especialmente 

para você que, assim como eu, é jovem 

e está vivendo esse tempo de sonhar, 

planejar o futuro, pensar sobre um mi-

lhão de coisas ao mesmo tempo e tentar 

fazê-las em um tempo recorde, afinal de 

contas, somos jovens e estamos cheios 

de energia para gastar. 

Errado é provável que seja o não so-

nhar, o não planejar nada para o futuro e 

deixar a vida nos levar, mas, lembre-se 

não se cobre tanto por tudo isso, já tem 

cobrança demais à nossa volta. 

Queria refletir com você um pouquinho 

sobre “Jovens cooperando em Missões”. 

É provável que na época de nossos pais 

falava-se mais sobre esse tema e muitos 

jovens entregaram suas vidas integral-

mente para servirem a Deus como mis-

sionários ao redor do mundo. Entretanto, 

atualmente falamos pouco sobre isso, tal-

vez nossas prioridades foram trocadas ou 

nossos anseios mais profundos estejam 

apenas para esse momento, porque o “por 

vir” parece distante demais para quem 

tem uma vida inteira pela frente. 

Quando entendi que Deus estava 

chamando-me para ser missionária eu 

ainda era criança e desde então sem-

pre estive convicta de que minha vida 

era para Ele e não para mim. Sempre 

fui sonhadora, sonhava em graduar-me, 

fazer uma viagem missionária para a 

África. Deixar tudo e seguir Jesus era mi-

nha prioridade, mesmo sendo tão peque-

na e nem imaginando o que me esperava 

nesse caminho, eu queria servir Jesus 

desesperadamente. 

Quando terminei o ensino médio mo-

vida por um amor imenso pela vocação 

deixei meu sonho de fazer faculdade 

para depois, deixei minha família, meus 

irmãos ainda pequenos, meus amigos e 

me aventurei a viver longe de casa em 

um internato preparando-me para ser 

missionária. Parece loucura, né?! Mas, foi 

fantástico! Conheci tanta gente, convi-

vi com tantas pessoas que assim como 

eu haviam deixado tudo para servirem 

ao Senhor, alguns tão novos quanto eu, 

outros um pouquinho mais velhos, mas 

tinham o mesmo propósito. Vi tantas 

pessoas se rendendo ao Senhor através 

das nossas vidas, vi jovens entregando-

se para Missões porque escutaram nos-

sos testemunhos e se despertaram para 

o chamado ministerial. Vi Igrejas come-

çando e que hoje estão caminhando bem 

e alcançando mais pessoas. Vi pessoas 

sendo libertas pelo Senhor. Meus pés pi-

saram a África e pude ver tão graciosa-

mente a realização do meu sonho, porque 

Deus também se importa com os nossos 

sonhos e os alinha aos Seus propósitos. 

Sei que você deve estar pensando: “E 
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o que isso tem a ver com cooperação?” 

Quando pensamos em cooperação, pen-

samos em uma ação conjunta para al-

cançar um determinado fim, um objetivo 

em comum. Minha caminhada até agora 

só foi possível porque pessoas coopera-

ram, porque tem gente que ora por mim, 

que me encoraja e está generosamente 

apoiando-me com suas ofertas.  

Ao longo da história Deus tem cha-

mado muitas pessoas para irem até aos 

confins da Terra, pessoas que foram 

privilegiados por serem escolhidas para 

essa missão de fazer Cristo conhecido 

até aos lugares mais distantes do mun-

do. Eles são cooperadores da Missão de 

Deus no alcançar quem está perdido. 

Muitos são jovens, como eu e você, mas 

entenderam que existe algo maior e mais 

sublime para gastarem suas vidas. Não é 

errado lutar para realizar nossos sonhos, 

erramos quando pensamos que pode-

mos deixar para cooperar com a missão 

quando ficarmos mais velhos ou quando 

conseguirmos realizar todos os nossos 

sonhos pessoais. O Senhor nos chama 

para cooperar, e não estou dizendo que 

todos devem deixar tudo e #partiuse-

minário. Estou dizendo que você pode 

fazer mais do que imagina. Alguns são 

chamados especificamente para deixar 

tudo e ir, tarefa difícil, mas, fantástica 

e encorajadora, quando nos lembramos 

que Ele está conosco até o último dia das 

nossas vidas, não estamos e jamais es-

taremos sozinhos nessa longa jornada. 

Mas, enquanto como aqueles que são 

chamados para segurar as cordas, pre-

cisamos levantar-nos como valentes em 

oração, podemos mobilizar nossa Igreja 

para contribuir, orar e apoiar missioná-

rios. Você pode ser uma resposta quando 

um missionário está desanimado e em 

um momento difícil. Como isso é possí-

vel? Através de suas mensagens e sua presença. É aquela mensagem simples, mas 

que faz toda a diferença: “Oi, como você está?” “Orei por você hoje!” “Continue firme, 

estamos segurando as cordas!”. Você coopera quando abre mão de comprar algo 

que nem é tão necessário assim e oferta seu melhor para um missionário que está 

precisando muitíssimo. Você coopera quando decide doar suas férias para ajudar um 

projeto missionário. Você pode ser bênção em outra nação e em um de nossos proje-

tos missionários através de seus dons e talentos, através da profissão que escolheu 

e lembre-se todas as profissões e habilidade são úteis na Missão. 

No mais, acho que já escrevi bastante.... Desse texto todo, lembre-se de algo 

muito importante, somos chamados a cooperar com o Senhor na Missão, indepen-

dente de nossa idade, de nossas habilidades, da nossa profissão, do quanto podemos 

ofertar, do tempo que podemos orar, dos dias que podemos dedicar das nossas férias 

para Missões. Você pode cooperar e, mais do que isso, você é chamado pelo Senhor 

para cooperar! Entregue sua primícia ao Senhor, seu melhor momento, sua melhor 

idade, sua vitalidade, e ainda que você não veja recompensa aqui nessa Terra, tenha 

certeza que você terá marcado profundamente a vida de milhares de pessoas ao 

redor do mundo, mas, sobretudo, você terá marcado o céu com seu amor por Deus 

e pelos outros. 

 

Lorena Lopes



27

Revista Minha Missão

CooPERAÇÃo ENTRE

Pastores e Pastores

“Quanto a Tito, é meu companheiro 

e cooperador convosco; quanto a nos-

sos irmãos, são mensageiros das igre-

jas e glória de Cristo.” II Cor. 8.23

“Porque de Deus somos cooperado-

res.” (I Cor. 3.9)

Cooperação é a interação de esforços 

para atingir um fim estabelecido. É uma 

relação entre duas ou mais partes com 

vistas à realização de interesses comuns.

Etimologia - O termo cooperação 

vem do latim cooperari, da raiz opus, que 

significa obra, trabalho.

Nós, pastores, temos algum interesse 

comum? Entendemos que somos chama-

dos com o propósito de agradar Àquele 

que nos arregimentou? E cumprir cabal-

mente a obra de evangelista? De cuidar 

da doutrina, da igreja, de participar dos 

sofrimentos de Cristo, de amar o próximo?

1. Somos cooperadores como mi-

nistros do Evangelho e por isso deve-

mos cooperar uns com os outros.

No Novo Testamento encontramos duas 

palavras que traduzem o termo cooperar:

1. Koinounia (de Koinos = comum, co-

munal) ou Koinônikos = dadivoso, liberal 

ou ainda Koinônos = companheiro, par-

ceiro, participante que expressa aquilo 

que é comum a duas ou mais pessoas. 

Koinounia significa comunhão, intimida-

de e também compartilhar, participar de 

uma tarefa comum. 2. A outra palavra 

Sunerguéou (de Érgon= trabalho) signifi-

ca trabalhar lado a lado.

Enquanto a Koinounia (Comunhão) 

evidencia a solidariedade, o companhei-

rismo, a comunhão entre pessoas que 

trabalham; Sunerguéou (Sinergia) acen-

tua o trabalho feito em colaboração, em 

cooperação.

O termo “Koinonia” também refere-se 

à relação espiritual entre companheiros 

de trabalho. Da nossa comunhão com 

Cristo depende a nossa comunhão com 

os irmãos e colegas de ministério. Fili-

penses 2.25 sugere que nós, ministros 

do evangelho, somos “companheiros nos 

combates”; e Filemon 1.2, “companheiro 

de lutas”;

“Koinonia” é manifestação da solida-

riedade que se expressa também no su-

primento material dos obreiros (Fil. 1.5; 

Fil. 4.15; Gál. 6.6). No socorro aos aflitos e 

necessitados (Rom. 12.13 e 15.26; II Cor. 

8.4 e 9.13). Solidariedade se apresenta 

com as atitudes de compreensão, enten-

dimento, calor humano e bondade. Temos 

o exemplo de Barnabé que dá a mão à 

Saulo, facilitando sua integração na igreja 

e no meio dos apóstolos (At. 9.37). Novos 

pastores precisam do apoio dos pastores 

mais experientes no desempenho do mi-

nistério. 

Somos companheiros de lutas, como 

bom soldados de Cristo lutando pelo Rei-

no, soldados do mesmo exército, obedien-

tes ao mesmo comandante, mas, tam-

bém colegas de ofício, servindo juntos na 

missão.

O Apóstolo Paulo fala às igrejas de 

seus companheiros e cooperadores de 

ministério, tais como: Priscila e Áquila, 

Timóteo, Tito, Epafras, Justo, Lucas, Mar-

cos, Epafrodito, Filemon e outros mais 

(Fil.2.25;Rom.16.9; Fil.1.2,24;Col.4.11 e 

Col. 1.7; I Tess.3.2).

2 - Somos cooperadores no serviço 

de Deus.

O Apóstolo Paulo orou pelos pasto-

res e obreiros em Éfeso (At 20.36). Essa 

também deve ser nossa prática de oração 
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uns pelos outros. Vemos Pedro e João indo ao templo para 

orar (At.3.1-9) Jesus chamou seus discípulos para orar com ele 

(Mt.26.36-38). A cooperação nos indica o caminho da igualda-

de, humildade e posição de servo de Deus. O apóstolo Pedro 

escreveu “eu, presbítero como eles”; - I Pe 5.1.

Devemos entender que qualquer supremacia, hierarquia ou 

tratamento discriminatório é contrário à prática ministerial do 

Mestre. II Cor. 11.5; Gál. 2.11.

Cooperar é respeitar nossos colegas de ministério diante 

das ovelhas e diante do mundo (Rm.15.30; I Co.16.13). Cooperar 

é ser ético, respeitoso, educado (Fil.4.5). Cooperar é ser fran-

co, honesto, porém, sem supremacia, autoritarismo. Cooperar 

é também considerar o outro superior a si mesmo (Fil. 2.3,4).

3 - Somos chamados pelo mesmo Senhor para cooperar

Colegas, ministros do evangelho, fomos chamados pelo 

mesmo Senhor para o ministério. Ele nos colocou na mesma po-

sição de servos dEle e nos deu um trabalho comum (Jo.20.21). 

É tempo de cooperar uns com os outros, de somarmos esforços 

e forças cooperando uns com os outros, de sermos mais soli-

dários, misericordiosos, compassivos, respeitosos, íntegros, no 

âmbito de conservos.

Devemos evitar emitir juízos sobre o trabalho ou ministério 

de colegas. Devemos, como cooperadores de Deus e coopera-

dores de ministério trabalhar juntos, andar juntos, orar juntos 

(Is.41.6; Ef.6.18,19).

Jesus orou: “Pai, faze-nos um, para que o mundo creia 

que me enviaste”. Jo17.21

O Congresso de Lausanne firmou um documento que de-

fine sobre os trabalhos com fundamentos teológicos para a 

evangelização do mundo colaborativo. O documento também 

ofereceu um quadro de unidade e serve como uma declaração 

de fé das organizações cristãs em todo mundo:

“Confessamos que o nosso testemunho, algumas ve-

zes, tem sido manchado por pecaminoso individualismo e 

desnecessária duplicação de esforços. Empenhamo-nos 

por encontrar uma unidade mais profunda na verdade, na 

adoração, na santidade e na missão. Instamos para que se 

apresse o desenvolvimento de uma cooperação regional e 

funcional para maior amplitude da missão da igreja, para 

o planejamento estratégico, para o encorajamento mútuo 

e para o compartilhamento de recursos e de experiências”. 

(Pacto de Lausanne, 1974).

Que Deus nos abençoe e nos encoraje à mútua cooperação!

Pr Ronald Carvalho, Diretor Executivo da JAMI

Congresso de Lausanne, 1974
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O que é o Projeto Adoção?

É um projeto que permite às Igrejas, conselhos missionários, 

convenções, pessoas físicas, empresas etc contribuírem mensal-

mente para o sustento de missionários e/ou projetos missionários 

da JAMI. Este projeto foi criado pela JAMI por vários motivos:

1. É um método bíblico. “de Deus somos cooperadores” 2º Cor 

9:1-2 e 10;

2. É necessário devido ao avanço missionário em diversos paí-

ses e conseqüentemente o aumento do número de missionários e 

projetos nos campos; 

3. Dá aos crentes o privilégio de servir ao Senhor na evangeli-

zação dos povos não alcançados; Mc 16.15.

4. É uma evidência de que o crente é comprometido com Jesus 

e a sua ordem: Ide, e pregai e ensinai Mt 28.20.

5. É uma lição que aprendemos na parábola dos talentos. “Aque-

le que aplicou seus talentos dobraram-nos, mas, aquele que o es-

condeu-o, o perdeu ”Mt 25.14-30.

6. É uma conscientização de que a nossa vida, nossos bens e 

recursos não são realmente nossos. São do Pai e estão em nossos 

mãos para serem administrados por nós e são indispensáveis para o 

avanço da obra missionária. I Crônicas 14.29; João 3.27.

Qual é a razão do Projeto Adoção?

1. Dar às Igrejas a oportunidade de participar do projeto missio-

nário de Deus entre os povos e nações – contribuindo e orando.

2. Dar às Igrejas e às pessoas a bênção de investir na conquis-

ta das almas para Cristo.

3. Dar às Igrejas e às pessoas a alegria de abençoar a vida de 

missionários e sua família.

4. Favorecer o crescimento espiritual para os participantes do projeto.

O que permite o Projeto Adoção?

1. Mais oração por mais obreiros - Mateus 9:35;

2. Mais vidas salvas - enquanto você dá apoio ao missionário, 

ele fica mais livre para o trabalho evangelístico e a oração, con-

fiando de que há alguém segurando as cordas;

3. Mais riquezas espirituais - “E o meu Deus, com as suas ri-

quezas que estão em Cristo Jesus, dará tudo de que vocês preci-

sam” Fil. 4.19

4.Mais interação entre o adotante e o missionário através de 

correspondência, e-mail’s, relatórios, etc.
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Atividades Missionárias

ADOCÃO MISSIONáRIA
Adote um missionário ou uma família de missionários, durante 

um determinado período, ajudando-os em suas necessidades 

pessoais e espirituais.

POUPANCA MISSIONáRIA
Determine um período de tempo em que você “poupará” um 

determinado valor que será exclusivamente para Missões.  

Lembre-se: esse valor é para Missões e não poderá ser usado 

para outro fim, como um poupança mesmo.

ADOCÃO DE UM FUTURO CAMPO MISSIONáRIO
Escolha um povo que ainda não tenha sido evangelizado. Faça 

uma pesquisa geral sobre o país e estabeleça alvos específicos 

de oração. 

#ORARtambéméMISSÕES

MURAL MISSIONáRIO
Organize e mantenha sempre atualizado um mural de informa-

ções missionárias. Notícias, fotos e tudo que possa despertar e 

encorajar o envolvimento missionário da Igreja. 

#sejaCRIATIVO

CANTINA MISSIONáRIA
Após o término dos cultos de domingo, manter um cantina com 

Preparamos algumas atividades que podem ser realizadas por todas as faixas etá-
rias para a conscientização e envolvimento missionário da sua Igreja. Vamos lá?

ATIVIDADES PARA 

Adultos

doações feitas pelos irmãos. Fazendo uma escala, todos par-

ticipam e não pesa para ninguém. Temos percebido que esse 

pode ser um tempo muito rico de comunhão.

CULTO MISSIONáRIO
Sempre que possível promova um culto missionário. Nunca 

perca a oportunidade de tendo na cidade um missionário, con-

vidá-lo para contar um pouco de suas experiências e trabalho. 

E aqui na Jami temos missionários de base que estão disponí-

veis para atender as Igrejas.

FEIRA MISSIONáRIA
Sempre funciona: é a alma do negócio. Escolher uma equipe 

que trabalhe no projeto durante todo o ano. Num local aprazí-

vel montar barriquinhas com comidas típicas de países e povos, 

com informações sobre esses lugares e missionários que estão 

servindo. Todos os cultos deverão ser especialmente dedicados 

à Missões. Decore a igreja, faça blusas, envolva todos os minis-

térios da Igreja, e não se esqueça de convidar um missionário 

para testemunhar e ministrar a Palavra. 

#EnvolvatodaaIGREJA

#SejaCRIATIVO
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MISSÕES NA PRáTICA
Num domingo previamente anunciado os jovens sairão por 

todo um dia de envolvimento missionário. Cada jovem levará 

seu lanche e voltará para o culto à noite, e poderão testemu-

nhar para toda igreja sobre suas experiências. 

“WhATS” MISSIONáRIO
Levar os jovens e adolescentes a manterem contato com os 

missionários. Essa troca de experiência é preciosa e muitos 

poderão ser despertados para Missões através dessa comu-

nicação. Os missionários sempre compartilham suas cartas 

informativas através do WhatsApp e E-mail.

INFORMATIVO MISSIONáRIO
Elaborar um informativo missionário com fotos e notícias do 

campo missionário onde nossos missionários estão atuando. 

Seja objetivo, um informativo pequeno pode ser compartilhado 

até nas Redes Sociais e WhatsApp. Este poderá ser feito tri-

mestralmente com o objetivo específico de divulgar e encorajar 

a Igreja à participar da Missão.

CINE MISSIONáRIO
Promover em um culto de Jovens e Adolescentes um “cine mis-

sionário”. Escolha um filme que conte a história de um missio-

nário ou outro que esteja intimamente ligado à Missões. Ah! 

Não se esqueça da pipoca e refri!

FESTIVAL DE “COMES E BEBES”
Estes festivais são muito legais para comunhão e ainda pode-

se levantar uma oferta para um missionário ou projeto espe-

cífico através do pagamento do ingresso para entrada. Nesse  

estival paga-se um ingresso e tem-se o direito de ser comer e 

beber o quanto quiser. Ex.: Festival de Sorvete, Tortas, etc.

VAMOS ORAR POR MISSÕES?
Incentive os jovens e adolescentes a orarem pelos missionários 

e pelos países onde eles estão. Separe um momento do culto e 

compartilhe um desafio e todos deverão orar juntos. Ore tam-

bém para que o Senhor desperte vocacionados entre os jovens 

da sua Igreja.

GINCANA MISSIONáRIA
Os grupos deverão ser divididos de maneira equilibrada e os 

líderes escolhidos com critério. Cuidar para que o espírito com-

petitivo não supere o alvo. Promova uma competição saudável! 

Exemplos de prova:

• Perguntas sobre a biografia de um missionário;

• Melhores caracterizações típicas (faça um desfile);

• Perguntas e respostas sobre os nossos missionários batistas 

nacionais ao redor do mundo e sobre os países onde os mes-

mos estão servindo;

• Arrecadação de alimentos e materiais de higiene pessoal 

(pode ser doado para missionários locais, para os que servem 

na Base da JAMI e para os missionários em treinamento no 

CETRAMI (Centro de Estudo Transcultural e Missiológico)).

ATIVIDADES PARA 

Jovens e   Adolescentes
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MISSIONáRIO DO MêS
Escolher um missionário para ser o “Missionário do Mês” na 

classe de EBD e nas células de crianças. A história do missio-

nário deverá ser apresentada de forma lúdica para as crianças. 

Leve-as a orar pelos missionários.

VAMOS ORAR POR MISSÕES?
Incentive as crianças a orarem pelos missionários e pelos paí-

ses onde eles estão. Conte também sobre os filhos dos missio-

nários e leve as crianças a orarem por eles.

Se possível, entre em contato com um casal de missionários 

que tenha filhos e peça-os um pequeno vídeo da criança falan-

do e desafie as crianças a orarem pelo “pequeno missionário”.

COFRINhO MISSIONáRIO
Coloque as crianças para confeccionarem seus cofrinhos. Leve 

as latinhas com a tampinha e entregue uma folha em branco 

para que eles criem a arte. Cole na latinha e tá pronto o “co-

frinho missionário”! Estabeleça o tempo e no dia determinado 

elas deverão levar os cofrinhos e entregar as ofertas. É lindo 

ver o envolvimento das crianças!

CAMPANhA DE MISSÕES MUNDIAIS
Fazer apresentações especiais sobre o tema da campanha de 

Missões Mundiais. É importante que as datas comemorativas 

sejam observadas.

• Use o cartaz de Missões da Jami

• Use o cartaz com fotos dos Missionários

• Visite nosso Site

• Acesse as Redes Sociais da Jami

ATIVIDADES PARA 

Crianças

USE SUA CRIATIVIDADE!
CADA BAtIStA NACIONAL UM MISSIONáRIO

• Orando
• Ofertando
• Indo
• Mobilizando
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Salvador adão e Juliana Ferreira

ana paula da hora

lícia rosallee Santana

lízias Cabral e alessandra lacerda

maria do Carmo Cruz

Iranaldo e luciana Xavier

herbert e desiré lucas

Yara Cristina arantes

salvadoradao@hotmail.com

apcdahora@gmail.com

licia.rosalee@gmail.com

liziasfilho@hotmail.com

missionariacarminha@hotmail.com

lucianauaga@gmail.com

herbertdesireenata@gmail.com

yaraarantes2012@gmail.com

AngolA

guIné-bIssAu

MoçAMbIque

MoçAMbIque

MoçAMbIque

burkInA-fAso

guIné-bIssAu

guIné-bIssAu

julianamissferreira@hotmail.com

mª pires da Costa e Simonal

marilza Inocêncio

mariapirescosta@yahoo.com.br

marilzagv@hotmail.com

MoçAMbIque

MoçAMbIque

África

Fale Comnossos  Heróis
Eles estão no Campo em vários locais ao redor do mundo 
falando do amor de Deus. Receber o carinho de quem fica traz 
a preciosidade tão necessária ao cumprimento do chamado do 
Senhor Jesus: a cooperação e missões!
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paula Cristina Correa

Sônia Siqueira

Celso e andréia Fonseca

antonio Coelho e lidinólia

evane lima

lorena lopes

mavyane Baracho

miss. Cecília Carvalho

Josinete Barbosa (apalaí)

pr. ronald Carvalho

Gino e tate Silva (parakanã)

henrique e rose adas

moisés  e márcia Suriba

paulinhapconline@gmail.com

soniassmariano@gmail.com

fonseca111@gmail.com

arganazi@gmail.com

evanesoares@gmail.com

mlorenalopes@gmail.com

mavyane-baracho@hotmail.com

ceciliacncarvalho@gmail.com

josioliveiraap@gmail.com

pr.carvalho56@gmail.com

ginotate@hotmail.com

hadas.senegal@gmail.com

msuriba@hotmail.com

MoçAMbIque

MoçAMbIque

senegAl

brAsIl

brAsIl

brAsIl

brAsIl

brAsIl

AMAzônIA

brAsIl

AMAzônIA

senegAl

senegAl

América
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aurélio e helena Corrêa

obed e thatiane moreno

Francisca patricia de Jesus Silva

Vanessa nunes

José Claudio e marlene Silva

Simonal e marta lima

erbson esequiel e ana lúcia

Johny amorim

mayara Kássia Carvalho

João paulo amorim e mayanna

José Fernando Barbosa e milagros

Joselito Santos e Zoila rios

avicorrea@hotmail.com

oscarmikegolf@hotmail.com

fpatricia1090@hotmail.com

nessanunes16@hotmail.com

ferreira.joseclaudio@gmail.com

tahianedepaulasantos@hotmail.com

simonallima@hotmail.com

ea.proposito@gmail.com

jonhyamorim@yahoo.com.br

maya.js@hotmail.com

paulinhoamorim6@yahoo.com.br

prfernandobarbosa@hotmail.com

prjoselito@yahoo.com.br

esTADos unIDos

Peru

Peru

Peru

VenezuelA

esTADos unIDos

bolÍVIA

bolÍVIA

bolÍVIA

Peru

Peru

Peru

C. B. r. e.

ore pela a Igreja perseguida. ore pela a Igreja perseguida.

PAÍses De Acesso crIATIVo PAÍses De Acesso crIATIVo

Ásia
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Isabel Ferreira 

Glauco e polyana negrão

luiz e luciana nunes

marcilene Ferreira

maria mainecul

rafael e luanda Soares

José Guerreiro e Sandra

humberto e Josilene Kudo

belnacfoz@yahoo.com.br

glauco.polyana@gmail.com

lubevic@gmail.com

marcilene2001@hotmail.com

maryma86@hotmail.com

rafasono2014@gmail.com
luandavs@hotmail.com

joseguerreiro1973@gmail.com

hmkudo@hotmail.com

sandra2guerreiro@gmail.com

TIMor lesTe

AlbânIA

esPAnhA

esPAnhA

esPAnhA

esPAnhA

TIMor lesTe

JAPão

Jorge luis e hermelinda damasceno

damasceno91@gmail.com
jorgelsd_8@hotmail.com

InglATerrA

Europa

Gustavo e marcela Gubiani

paulo e Claudia mussi

gustavogubiani@gmail.com

paulomussi@hotmail.com
claudiamussi@hotmail.com

InglATerrA

InglATerrA




