
 

 

 

 

 

 

Orientações para Pastores e Mobilizadores de Missões 
 Pr. Ronald Carvalho 

                                                                JAMI-CBN 

 

Vamos planejar a Campanha de Missões Mundiais? 

 

 “Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais 

do que a si próprios”.  (Romanos 12) 

 

Como igreja do Senhor Jesus, devemos assumir a tarefa e o privilégio de formar uma 

nova geração de discípulos de Jesus que compreenda a real tarefa missionária da Igreja! 

Cada um de nós, exercendo a vocação e desenvolvendo os dons que o Senhor Jesus no 

deu, temos o desafio de formar líderes que compreendam e desenvolvam a principal 

missão da igreja: FAZER DISCÍPULOS (Mt 28.18-20) 

 

                               VAMOS PLANEJAR A CAMPANHA! 

 

Como mobilizadores de missões e pastores de oração, cheios do Espírito Santo, 

precisamos integrar nossos liderados no trabalho missionário. 

Cada um de nós deve observar os dons e talentos dos nossos liderados e envolvê-los o 

máximo que pudermos nas atividades missionárias, momentos ou flashes missionários, 

leituras, oração, programas, viagens missionárias etc. 

 

Vamos, então, planejar a Campanha! 

Como envolver as crianças, adolescentes, jovens e toda a igreja no levantamento da 

oferta missionária? 

 

1. ALVO PESSOAL DE OFERTA MISSIONÁRIA DE FÉ 

Alvos feitos pela fé nos possibilitam viver experiências pessoais com Deus. 

 

Primeira sugestão é o Alvo Pessoal! Sem alvo, não se sabe onde quer chegar! 

 

O Alvo pessoal da oferta missionária tem sido fantástico! Cada irmão passa a ter 

experiência pessoal de fé com Deus.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Temos muitos testemunhos de irmãos e igrejas que fizeram um alvo de oferta 

missionária de fé muito maior do que as condições financeiras permitiam e Deus operou 

maravilhas e conseguiram cumprir o seu acordo com Deus! São experiências pessoais e 

isso é maravilhoso! 

 

No culto de abertura da Campanha, após mostrarmos os desafios e as necessidades do 

campo missionário, após um momento de oração, entregamos para cada irmão um 

papel (formulário) onde escreverão o seu alvo pessoal. Não é necessário escrever o 

nome, é um acordo pessoal com Deus. Recolhe-se depois todos os formulários e 

somamos o valor total dos alvos pessoais e encontraremos assim o alvo geral da igreja. 

 

                                          A importância do alvo pessoal 

De uma certa forma, estipular um alvo aleatório para igreja sem envolver pessoalmente 

as pessoas, tira a responsabilidade pessoal de cada crente. Mas o alvo pessoal traz para 

cada um o seu papel como discípulo de Cristo no avanço da obra missionária. 

Deus tem feito maravilhas por meio do alvo pessoal, pois, cada irmão sente que é parte 

integrante da obra missionária e entende que se falhar na sua oferta, toda igreja não 

alcançará o alvo!  

 

2. ALVOS DA OFERTA MISSIONÁRIA DE GRUPOS 

 

Nossa segunda sugestão é fazermos alvos dos grupos ou por grupos. 

Cada grupo terá um alvo de oferta missionária para a Campanha. Cada classe da EBD, 

Departamentos, Células, Grupos Musicais, Coral, Redes etc.  

 

No domingo anterior ao culto de abertura da campanha, entregamos para cada 

professor da EBD, Líder de cada Departamento ou Rede um papel para escreverem os 

alvos dos grupos. Desta forma, eles chegarão ao culto de abertura já com os alvos 

estipulados por seu grupo. 

 

Uma das sugestões para membros de grupos que não podem doar dinheiro para 

alcançar o alvo do grupo é que estes façam doação de mantimentos, artesanatos, roupas 

para bazar e angariem os recursos para alcançar os alvos do grupo.  As ofertas em 

dinheiro podem ser deixadas para os alvos pessoais. O alvo proposto pelo grupo só pode 

ser alcançado com o trabalho em equipe. Os grupos se reúnem para fazer almoços, 

campanha de pizza, salgados, bazar, doces, artesanato e muito mais! As pessoas são 

muito mais criativas do que pensamos! Basta desafiá-las!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Outra sugestão: organizar feiras missionárias onde cada grupo fica responsável por uma 

barraca, enfocando os projetos da JAMI ou Nações. Isto tudo deve ser planejado pelo 

Conselho Missionário com antecedência. 

 

É muito bom ver o envolvimento da igreja. Os alvos de grupos trazem muita união e 

companheirismo, pois todos precisam se envolver e trabalhar. Esta comunhão que 

agrada a Deus! Todos juntos, trabalhando em harmonia e dedicação para o avanço do 

Reino. Muitas vezes, quando os grupos já alcançaram os seus alvos e apenas um não 

conseguiu, todos se unem para ajudar o grupo que precisa. Esse senso de união é muito 

abençoador! Agora, na pandemia, os grupos estão se reinventando fazendo almoços 

para entrega (delivery), confeccionando máscaras para vender etc. 

 

Os alvos de grupos trazem muita vida para igreja! Ela se torna viva, ativa e feliz! Todos 

trabalhando em conjunto, em harmonia, todos com o mesmo ideal missionário! 

 

Podemos dar oportunidade para os irmãos entregarem as ofertas todos os domingos. 

• Preparar um recipiente (gazofilácio) bonito para colocar as ofertas. 

•  No momento missionário, em todos os cultos dominicais, quem desejar poderá 

entregar sua oferta e poderá ver o alvo subindo semanalmente.  

Sugerimos que não deixem para levantar toda a oferta no Culto de Encerramento da 

Campanha.  

Conforme os grupos trabalharem, já podem entregar suas ofertas. Os irmãos que 

desejarem também podem entregar seus alvos pessoais em partes, e, semanalmente 

verão seu alvo subindo para atingir o alvo final!  Isso tudo traz ânimo e vida para 

campanha! 

                    Preparar com excelência os CULTOS e MOMENTOS MISSIONÁRIOS! 

 

Cada membro da igreja influenciará seus Departamentos e Ministérios. Por isso é 

necessário unir para fazer bons Cultos e Momentos Missionários, pois são grandes 

oportunidades para alcançarmos todos! 

(Normalmente o momento missionário é desafio para o Mobilizador de Missões, ainda 

mais quando recebe apenas alguns minutos no culto). 

Perguntas que devem ser feitas: Onde queremos chegar? Qual é o objetivo ao fazer um 

momento missionário? 

O objetivo é “Marcar a vida das pessoas e fazê-las pensar durante toda a semana sobre 

o que ouviram e viram para que intercedam, contribuam e façam discípulos onde 

estiverem”!  

 



 

 

 

 

 

 

Em muitos ou poucos minutos, o desejo é que os irmãos se lembrem durante toda a 

semana do que ouviram no momento missionário, para que assim possam orar, 

contribuir e fazer discípulos.  

 

Como fazer os cultos e momentos missionários atrativos? 

 

1. Contar HISTÓRIAS de transformação 

Ore, escolha uma bela história missionária, leia uma biografia missionária, prepare - se 

bem e, ao invés de ler, conte a história com as suas palavras! Ser um bom contador de 

história é uma das principais características dos mobilizadores de missões inesquecíveis! 

 

2. Conectar os Missionários com os quais Igreja é PARCEIRA! 

Aproxime a igreja aos missionários sustentados/apoiados por ela!  

(Caso a igreja não tenha um missionário adotado, proponha fazer isso com um 

missionário e aproveite para desafiar o conselho e a igreja para adotá-lo). 

 

Neste mundo novo virtual, é possível fazer uma transmissão ao vivo com um 

missionário, usar a tecnologia para fazer uma entrevista, gravar um vídeo, caso não 

possa levar o missionário presencialmente. 

 

                                      “ ... fazei tudo para a glória de Deus. ”  I Cor 10.31 

 
JAMI – Junta Administrativa de Missões 

Whatsaap: 31 99615-2536 

E-mail: jami@jami.com.br 

Site: www.jami.com.br 

 

mailto:jami@jami.com.br

