
 

 

 

 

 

Promovendo Missões na Igreja 

 

A JAMI-CBN convoca cada Igreja e pastor Batista Nacional a engajar-se na promoção da 

Campanha de Missões Mundiais 2021. O 2º. Domingo de setembro é o dia oficial para 

comemorar e mobilizar a igreja em prol de Missões Mundiais cujo tema é: “Firmados na 

esperança” (Mateus 12.21 NVI). O tema inspira-nos a confiar e a depender do Senhor em todas 

as situações e circunstâncias, sempre desenvolvendo a missão de Deus entre as nações.  

 

Orientações para promover a Campanha de Missões na Igreja 

 

1. Faça chegar ao líder de missões da igreja o material promocional da Campanha 

fornecido pela JAMI pelos:  www.jami.com.br, @jamidacbn, Youtube/jamicb; 

2. Coloque o cartaz da Campanha de Missões Mundiais em local visível; 

3. Estabeleça um alvo de Oferta Missionária de Fé; 

4. Estabeleça um alvo de oferta por departamento, célula, grupo de crescimento, redes ou 

ministério; 

5. Envolva todos os departamentos, células ou ministérios nesta campanha; 

6. Realize o mês de oração por missões (agosto) em sua igreja; 

7. Realize, em setembro, uma conferência missionária ou série de mensagens ou estudos 

bíblicos missionários; 

8. Comemore o Dia do Missionário Batista Nacional – (2º domingo de setembro).  Separe 

um tempo para agradecer a Deus pela vida e ministério desses homens e mulheres 

separados por Deus para o ministério da Palavra entre as nações; 

9. Reserve um tempo nos cultos de domingo para o “momento missionário” para 

informações sobre missões e intercessão; 

10. Promova a personalização missionária, levando um missionário para passar alguns dias 

em sua igreja compartilhando do seu ministério; 

11. Prepare um mural missionário; 

12. Decore o templo com motivações/frases, pensamentos/ versículos 

missionários/bandeiras, etc; 

13. Realize cultos visando o despertamento de vocações – “Rogai ao Senhor da seara que 

mande trabalhadores para a sua seara”; 

14. Promova no departamento infantil – e/ou para toda igreja - o mês de histórias 

missionárias; 
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15. Motive cada crente a contribuir o máximo para missões: 

a. Separando um dia de trabalho, por semana, para a oferta missionária; 

b. Ofertando um dízimo a mais para missões (entregue dízimo na sua igreja e 

oferte outros 10% para Missões Mundiais para a JAMI); 

c. Doando um salário mínimo para missões. 

d. Estabelecendo para missões um percentual do lucro de empresa, negócio ou 

fazenda; 

16. Promova um bazar missionário, live missionária, feira missionária, cantina missionária, 

desfile missionário, jantar missionário, gincana missionária   etc; 

17. Incentive cada criança, júnior, adolescente e jovem a dar um “sorvete”, “lanche”, “Coca-

Cola”, “pizza”, por semana, para missões; 

18. Faça de Setembro um mês de grande celebração missionária em sua igreja; 

19. Destaque o trabalho missionário transcultural realizado pela JAMI-CBN e pelos 

missionários batistas nacionais ao redor do mundo; 

20. Estude com a igreja sobre o trabalho missionário desenvolvido pelos Batistas Nacionais 

entre as nações por continente, por países, por missionários. 

21. Ensine ao povo que é dando a Deus que se recebe de Deus e mostre os benefícios da 

bênção de ofertar e abençoar as pessoas com a Palavra da salvação. (II Cor. 9). 

 

 

Ofertar e orar para evangelização dos povos é investir para a eternidade. 

“Onde está o teu tesouro aí está o teu coração”. “O que tens preparado para quem será?” 

“Quem ganha almas é sábio”. 

“Eis que cedo venho e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo 

as suas obras.” 

 

 


