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Devocional

Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor; 
pela manhã apresentarei a ti a minha oração, 
e vigiarei. Salmos 5:3

Campanha de Missões Mundiais 2021

embro que eu era adolescente quando me Lajoelhei pela primeira vez ao lado de minha 
cama para orar por missões, em minha frente 
coloquei alguns retalhos de jornal com nomes e 
fotos de missionários da JAMI que serviam em 
tribos indígenas no coração da Amazônia, eu não 
sabia como orar e não sabia como pedir a Deus por 
pessoas que eu não conhecia, porem, estava 
firmado na esperança de que aquele era meu 
chamado e que se eu orasse com toda minha força 
e alma, minhas orações chegariam ao trono de 
Deus. 

Pr. Nícolas Lira
Várzea Paulista- Brasil 
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na vida daqueles missionários, apesar de nunca 
ter os conhecido pessoalmente, eles ainda são 
meus alvos oração, as muitas vitorias que eles 
�veram no campo também são minhas vitorias, 
nessas duas décadas chorei por eles, me alegrei 
com eles e compar�lhei as no�cias que eles 
enviaram do campo; a esperança tem me movido a 
con�nuar orando incansavelmente para que o 
reino de Deus con�nue sendo beneficiado pela 
vida de meus amigos no campo missionário, Oro 
também para que os olhos do coração de vocês 
sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a 
esperança para a qual ele os chamou, as riquezas 
da gloriosa herança dele nos santos Efésio 1:18.

No dia de hoje, que você possa começar a 
maravilhosa aventura de orar por um missionário 
e possa orar tão profundamente que ele e Deus se 
tornem seus amigos ín�mos e que suas orações 
sejam o combus�vel da Grande Comissão de 
nosso Senhor Jesus.

Oremos pelos Pastores Ba�stas Nacionais
Oremos pelas esposas dos pastores



SERVIÇO NA SEARA 
TEMOS VAGAS

África   Américas   Europa

Ásia   Oceania

Requisitos:
Experiência de Novo Nascimento
Experiência de chamado Missionário

Fale conosco: 

(31) 3454-6106
cetrami.jami@gmail.com

Referência: 

Senhorio de Cristo

Igreja local

Salário a combinar com o

‘‘Dono do ouro e da prata’’.

Locais:
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Reflexão

Missões: a tarefa continua...
Texto: Salmo 67 
e Mat. 28.18-20

O que a Bíblia nos diz que fará de nós? 

Vão e preguem o Evangelho a todas as nações.
Preguem o arrependimento e perdão dos pecados 
em Seu nome a todas as nações.

Eu farei de vocês luz para as nações. 

Toda igreja local, pastor, irmão, irmã, ou 
denominação que t raba lha  para  env iar 
missionários às nações vive em obediência ao 
Senhor.

Se não nos esforçamos por fazer nossa parte para 
levar o evangelho a todas as nações, estamos em 
desobediência a Deus. (Rom. 15.20)

“ Eu os abençoarei e em vocês todas as famílias da 
terra serão abençoadas. ”  (Gn 12.1)

Vão e sejam minhas testemunhas até aos confins 
da terra.

Vão façam discípulos de todas as nações.

O que o Senhor pede de nós seus filhos?

Pr. Ronald Carvalho
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A tarefa precisa ser concluída e as Boas Novas do 
Reino proclamada a todos. (Mat. 24.14)

O que é necessário para cumprir a Grande 
Comissão dada por Jesus?

Mat. 28.18-20, João 3.16

 Desenvolver o plano divino de 

O que Jesus ensinou a seus discípulos nos 
seus úl�mos 40 dias na terra? Mc 16.15-16; 
Mat. 28.18-20; Atos 1.8 “ Preguem o 
evangelho a toda criatura” ...” Façam 
discípulos de todas as nações. Sejam 
minhas testemunhas tanto em... e até aos 
confins da terra.”

 Lucas 24.45-49

Qual é o foco de sua Igreja?  

Por quais interesses você luta?

A evangelização das nações é prioridade do 
coração de Deus. Luc. 19.10, 

Suas úl�mas palavras foi: “ sejam minhas 
testemunhas no mundo inteiro. ” (Atos 1.8)

Qual é o foco de sua vida? 

A tarefa da igreja é: pregar e ensinar o evangelho a 
todas as nações?

 Seguir as orientações do Mestre. 

 Obediência ao chamado de Deus. 
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O nosso Deus não muda, portanto, não mudará 
seus planos em relação a humanidade. O desejo de 
Deus é que todos as pessoas sejam salvas... ( I 
Tim.2.4,5)

Pastores e igrejas precisam abraçar o propósito 
que Ele deu à Sua igreja e terminar a tarefa.  Qual 
será a sua resposta?

Deus mudará de ideia? O Espírito Santo mudou de 
foco? Jesus mudou de plano? Jesus con�nua a 
procurar cristãos comprome�dos para que sejam 
suas testemunhas entre as nações.

O Apóstolo Paulo entendeu o mandato do Senhor:  
“ Ele disse: me esforço para anunciar o Evangelho 
nos lugares onde não se falou de Cristo.”  
(Rom.15.20).

Por onde sua igreja tem ido pastor?



SiGA A JAMi  NAS

REDES
SOCiAiS

https://www.facebook.com/jamidacbn
https://www.instagram.com/jamicbn/
https://www.youtube.com/channel/UCEcPHZp5lUsxdyFaVhTwbrQ
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531996152536&text=Ol%C3%A1%20JAMI%2C%20peguei%20seu%20contato%20na%20newsletter.


O PASTOR 
& MiSSÕES

@jamicbn

Pr. Ronald Carvalho

Cabe ao pastor local despertar, incen�var e levar a 
igreja a se comprometer profundamente com a 
obra missionária.

astor é o vocacionado por Deus para Pconduzir a igreja a seguir e obedecer à 
vontade de Deus. O pastor da igreja local 

tem um papel fundamental na execução do plano 
de Deus de espalhar sua glória a todas as nações. 
Se o pastor  tem visão,  conhecimento e 
ferramentas adequadas, a igreja será mobilizada e, 
como resultado, haverá mais obreiros, mais oração 
e mais recursos financeiros para a obra 
missionária.
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 Se a congregação não �ver o apoio total e irrestrito 
do pastor para qualquer empreendimento não 
terá o sucesso desejado, pois, as ovelhas vão seguir 
a voz do pastor. Deus prometeu à sua igreja, 
pastores segundo o Seu coração. Jr 3.15

O  p a s t o r  é  a  p e s s o a  c h a v e  p a r a  o 
comprome�mento da igreja local. Uma coisa é o 
pastor defender e apoiar a obra missionária e outra 
diferente é compreender que missões são o alvo 
principal da igreja e, portanto, o alvo principal da 
existência da sua congregação. Andrew Murray.

A igreja local necessita de um projeto missionário 
para que o comprome�mento com a missão 
aconteça de forma organizada, funcional e 
con�nua.  Não deixar que as coisas aconteçam 
apenas esporadicamente.

As responsabilidades pastorais são conduzir a 
igreja à maturidade cristã e ao conhecimento de 
Deus (Cl 1.27 -29), levar a igreja a experimentar a 
vontade de Deus (Rm 12.1-2), direcionar a igreja ao 
serviço de edificação do Corpo de Cristo (Ef 4.11-
12).

O pastor local tem diversas possibilidades para 
c o n d u z i r  o  r e b a n h o  a o  c r e s c i m e n t o  e 
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envolv imento em missões.  Por  meio de 
treinamento, do ensino e da pregação da Palavra 
deve compar�lhar a visão de Deus para as nações, 
estabelecer estratégias bíblicas para cumprir a 
Grande Comissão, estabelecer uma agenda de 
intercessão pela obra missionária, pregar 
regularmente sobre missões, visitar um campo 
miss ionário,  convidar  miss ionários  para 
compar�lhar suas experiências missionárias, 
caminhar junto com os que vão aos campos de 
missão apoiando, incen�vando, pastoreando e 
orando.

Pense Nisso!

‘‘ Até que nossos pastores estejam prontos para 
apoiar este empreendimento, jamais haverá 
espírito missionário adequado às necessidades 
desta geração. Quando o pastor ajuda, quase todo 
plano tem êxito: quando ele se opõe, bem pouca 
coisa pode ter  sucesso.’’ 
( S. Earl Taylor).



CETRAMi
Venha estudar no

TEOLOGiA E MiSSÕES
18 meses - Regime de Internato

MiSSiOLOGiA
Especialização em

8 meses - Regime de Internato

Clique aqui para mais informações 

Clique aqui para mais informações 

https://jami.com.br/curso/teologia-e-missao/
https://jami.com.br/curso/especializacao-em-missiologia/


ORANDO POR 

MISSÕES MUNDIAIS

Ore por mais obreiros à Seara
Pv. 3.27, Mt. 9.36

Ore por portas abertas à Palavra
Col.4.2,3

Ore por mentes abertas à pregação
Atos 26.17,18

Ore por corações abertos à voz de Deus
2 Cor 4.4-6

Ore por céus abertos
Isaías 45.8

ORE, DOE, VÁ
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OFERTA 
MiSSiONÁRiA 

Para onde vai 
sua

?

?

?

Em setembro, uma mobilização de cada cristão, 

 expansão da obra missionária com suas Ademandas e impl icações exige um 
envolvimento sempre maior e constante de 

todo o povo de Deus (pastores, irmãos e igrejas) 
para que mais Missionários sejam enviados e 
sustentados no campo missionário e mais pessoas 
sejam alcançadas pela pregação do evangelho de 
Jesus Cristo.

No mês de setembro todo povo Ba�sta Nacional é 
c o n v o c a d o  p r o p o s i t a d a m e n t e  e  t e m  a 
oportunidade de par�cipar intensamente dos 
desafios que envolvem a obra missionária, por 
meio da Oferta Missionária para Missões 
Mundiais, expressando a consciência de sua 
responsabilidade com a vocação missionária, ou 
seja, alcançar os que perecem sem Cristo e sem 
esperança.

Pr. Ronald Carvalho
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OFERTA MiSSiONÁRiA 
Para onde vai sua 

??2

igreja local e pastores deve ser feita para 
apresentar ao Senhor sua Oferta de Fé. “Ajuntai-
vos... porque grande e extensa é a obra.”
Setembro é o mês de Missões Mundiais na 
Convenção Ba�sta Nacional.

As ofertas missionárias levantadas em cada igreja 
devem ser enviadas à JAMI-CBN, que é a agência 
missionária transcultural dos ba�stas nacionais, a 
promotora e catalizadora dos recursos para a obra 
missionária. Os recursos promovem o avanço do 
Reino de Deus e o sustento dos trabalhadores nos 
campos missionários.

A Oferta Missionária está presente:

ü Quando uma carta, um bole�m, uma mídia 
social e informações chegam às pessoas e 

ü No esforço dedicado de cada missionário;

ü Q u a n d o  a l g u é m  é  b a � z a d o , 
testemunhando sua fé em Cristo Jesus;

ü Quando favorece o envio de um novo 
missionário ao campo;

ü Quando alguém se rende aos pés de Jesus 
Cristo;

ü Quando se cria condições para que uma 
nova igreja seja plantada;
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OFERTA MiSSiONÁRiA 
Para onde vai sua 

??3

ü  Quando o cuidado missionário ordinário e 
suas necessidades pastorais e pessoais, em 
situações extraordinárias, são atendidos.

Sua oferta é valiosa e importante! Por isso, 

igrejas;

ü Quando se constrói novos templos;

ü Quando são distribuídas cestas básicas 
para atender à necessidade do povo;

ü Quando projetos missionários e de 
desenvolv imento comunitár io  são 
realizados.

ü Quando viagens de assistência, cuidado 
pastoral e apoio aos missionários são 
feitas;

ü Quando um novo obreiro é formado ou 
recebe treinamento;

ü Quando possibilita treinamento de 
obreiros autóctones;

ü Quando material de educação cristã é 
publicado.

ü Quando uma criança recebe educação e 
cuidado;

ü Quando missionários são assis�dos em 
situações de emergência;
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OFERTA MiSSiONÁRiA 
Para onde vai sua 

??4

contribua com amor e generosidade! Sua oferta, 
independente do valor, somada às outras ofertas 
e, com a bênção de Deus e boa administração, 
proporcionará condições para que o avanço da 
obra missionária con�nue. A oferta missionária é 
demonstração de generosidade e amor a Deus e ao 
próximo! Heb.13.16; Lc 6.38.

A JAMI-CBN precisa da par�cipação de cada ba�sta 
nacional para con�nuar avançando em missões. O 
dinheiro levantado para missões mundiais nunca 
deve ser usado para qualquer outro propósito a 
não ser aquele para o qual ele foi designado. A 
Oferta para Missões Mundiais é vital para a missão 
global da obra missionária da CBN.

É muito importante enviar imediatamente a Oferta 
para a JAMI. Com a JAMI, fazemos mais juntos do 
que faríamos sozinhos. Esse é um compromisso de 
“fazer juntos”.  Com sua Oferta Missionária, 
Ba�stas Nacionais promovem a evangelização... 
do Brasil até aos confins da terra.



CONTRiBUA COM A

JAMi-CBN

Agência: 2465-1

CC: 3523-8 

Clique Aqui para contribuir

02.342.837/0001-44

jamicbn@gmail.com

Agência: 4036

CC: 165.633-3 

https://pag.ae/7UBRgVGw4
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