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

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

- Assessorar a igreja no envio de missionários ao cam-
po;
- Administrar e coordenar projetos missionários trans-
culturais;
- Oferecer cursos de treinamento missionário: especiali-
zação em missiologia e formação missionária;
- Desenvolver projetos de plantação de igrejas;
- Desenvolver projetos sociais: educação, saúde e de-
senvolvimento comunitário;
- Trabalhar com a tradução da Bíblia e produção de ma-
terial de educação bi-lingue;

Seja nosso Parceiro na missão de Deus no mundo.

QUEM É A

JAMI?

Clique nos botões abaixo para interagir

MISSÃO

Indo até aos confins da terra, pregando o evan-
gelho de Cristo.

Servir e equipar as igrejas Batistas Nacionais para 
que cheguem a ser igrejas missionárias capazes 
de fazer discípulos de Jesus entre as nações, en-
viando e cuidando de missionários, intercedendo e 
contribuindo.

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

Glorificar o nome do Deus Eterno entre as nações

VISÃO

PROPÓSITO

LEMA

https://www.instagram.com/jamicbn/
https://bit.ly/3ezjDdL
https://bit.ly/3cvcYzt
https://bit.ly/3boTX1A
mailto:jami@jami.com.br
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A JAMI convida todas as igrejas da CBN e Pastores para 
atender ao chamado missionário de Deus como priori-
dade seguindo o exemplo do Mestre.
Contamos com seu compromisso de orar mais por mis-
sões, mobilizar seus membros, ofertar para missões e 
enviar missionários aos campos brancos. 
Podemos ajudar sua igreja no processo de como fa-
zer missões transculturais: despertando vocacionados, 
treinando-os, orientando-os e enviando-os ao campo 
missionário.
Há 25 anos nasceu a JAMI por uma causa: cooperar 
para fazer discípulos de todas as nações. E seus mis-
sionários por causa do Nome foi que saíram. Pequena 
história e grande responsabilidade: capacitar e enviar 
missionários para pregar o Evangelho e fazer discípulos 
de Cristo entre os povos da terra.
João 4.31-35
O texto de João fala do chamado de Jesus e do seu com-
promisso como o chamado e a obra que lhe fora confia-
do pelo Pai: “ buscar e salvar o que se havia perdido.”
O estilo de vida de Jesus ensina a seus discípulos que a 
missão é prioridade em sua vida e vocação.

“Os campos estão brancos para a colheita.”  Nós, seus 
discípulos, temos dado a devida atenção ao valor do 
chamado do Senhor? Como temos encarado a missão 
a nós confiada pelo Senhor? O nosso compromisso tem 
sido com o nosso bem-estar ou nos preocupamos com 
a salvação do próximo? 
A tarefa de levar o Evangelho da salvação a todos os 
povos nos foi confiada pelo Mestre. Pregar a Palavra 
é a nossa tarefa e muitos crerãwo no Evangelho que 
é poder de Deus para a salvação  de todo aquele que 
nEle crê.
Por meio do nosso chamado e compromisso com Jesus, 
podemos melhorar a vida muitas pessoas ao redor do 
mundo pela pregação e ensino do Evangelho e também 
por meio de ações de cuidado, saúde, educação e socorro.
Pense nisso! Envolva-se em missões!
“...e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste 
que nós cremos; mas porque nós mesmos temos ouvi-
do e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador 
do mundo. “ João 4.42

“ Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade 
dAquele que me enviou e realizar a sua obra.”  João 4.34-35
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O Pastor e 
Missões

Pastor é o vocacionado por Deus para conduzir a igreja a 
seguir e obedecer a 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 igre-
ja será mobilizada, e como resultado teremos mais obrei-
ros, mais oração e mais recursos financeiros para a obra 
missionária.

Cabe ao pastor local despertar, incentivar e levar a igreja 
a se comprometer profundamente com a obra missionária.
 
É ele a pessoa chave para o comprometimento da igreja 
local; “ uma coisa é o pastor defender e apoiar a obra mis-
sionária 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

Se a congregação não tiver o apoio total e irrestrito do 
pastor para qualquer empreendimento não terá o su-
cesso desejado, pois, as ovelhas vão seguir a voz do 
pastor. Deus prometeu à sua igreja, pastores segundo o 
seu coração. (Jer. 3:15)
A igreja local necessita de um projeto missionário para 
que o comprometimento com a missão aconteça de 
forma organizada, funcional e contínua não apenas 
deixar que as coisas aconteçam.
As responsabilidades pastorais são: conduzir a igreja 
à maturidade cristã, ao conhecimento de Deus. (Col. 
1.27 – 29). Levar a igreja a experimentar a vontade 
de Deus (Rm. 12.1-2). Conduzir a igreja ao serviço de 
edificação do Corpo de Cristo. (Ef 4:11-12).
O pastor local tem diversas possibilidades para conduzir 
o rebanho ao crescimento e envolvimento em missões: 
por meio de treinamento, do ensino e da pregação; deve 

compartilhar a visão de Deus para as nações, estabe-
lecer estratégias bíblicas para cumprir a grande Comis-
são, estabelecer uma agenda de intercessão pela obra 
missionária, pregar regularmente sobre missões, visi-
tar um campo missionário, convidar missionários para 
compartilhar suas experiências missionárias, caminhar 
junto com os que vão aos campos de missão apoiando, 
incentivando, pastoreando e orando.

“Até que nossos pastores estejam prontos para 
apoiar este empreendimento, jamais haverá es-
pírito 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)

“(...) as ovelhas vão 
seguir a voz do pastor. 
Deus prometeu à sua 
igreja, pastores se-
gundo o seu coração. 
(Jer 3:15)”
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COMO CONSCIENTIZAR
A SUA IGREJA PARA

A MISSÃO
O pastor deve conduzir uma reunião com a congregação 
onde as pessoas possam aprender sobre o propósito e os 
objetivos da igreja na missão de Deus no mundo. 1

2

3

4

Desafiar a cada membro a envolver-se efetivamente nas 
ações missionárias da igreja.

Criar o Conselho de Missões para coordenar o projeto 
missionário da igreja.

Compartilhar com a igreja experiências missionárias, quer 
seja por meio de testemunhos de  missionários, filmes, vídeo, 
textos, entrevistas via skype com algum missionário.
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COMO CONSCIENTIZAR
A SUA IGREJA PARA

A MISSÃO
6

7

8

9

5

10

Criar uma atmosfera missionária no meio da congregação.

Ajudar as pessoas a saberem que a igreja tem uma
responsabilidade missionária global. Atos 1.8

Incluir todos as faixas etárias da igreja. Envolva as 
crianças e os jovens em missões locais e mundiais.

Usar toda oportunidade para educar a congregação sobre 
missões.

Usar todos os meios possíveis, incluindo recursos 
audio-visuais, livros, mapas, power-point, vídeos, 
testemunhos de missionários, etc.

Considerar conduzir uma ênfase missionária men-
sal como parte do culto de adoração, nas classes da 
Escola Dominical, nas células, nas redes etc.



8

JUNTA ADMINISTRATIVA DE MISSÕES • CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL

Mobilizador de 
Missões da Igreja

Na Convenção Batista Nacional tem duas datas dedi-
cadas à MISSÕES, o mês de abril – dedicado à Missões 
Estaduais, coordenada pela SEAMI/Convenção Estadual 
e o mês de setembro dedicado a Campanha de Missões 
Mundiais que é coordenada pela JAMI-Junta Adminis-
trativa de Missões – a agência missionária da CBN que 
coordena o trabalho missionário transcultural.
Durante a campanha de Missões Mundiais, a JAMI envia 
às igrejas o material promocional da Campanha. Cada 
igreja deve ter uma equipe de mobilizadores ou ao me-
nos um mobilizador da campanha no âmbito local, que 
desenvolve seu ministério com muito amor, alegria, 
criatividade, compromisso e dedicação para envolver 
cada membro da igreja na tarefa missionária.
O ministério do Mobilizador é fundamental para a cons-
cientização missionária de cada membro e da igreja, 
pois, a evangelização dos povos a missão da Igreja e é 
urgente! Por meiode uma boa atuação do mobilizador 
local, vidas são salvas, mais oração e clamor são feitos 
em favor dos missionários e pela salvação de pesso-
as ao redor do mundo, ofertas são levantadas para o 

sustento da obra missionária, novos vocacionados são 
despertados para servirem no ministério.
Mobilizar a igreja para missões não é papel exclusivo 
do pastor ou de um missionário. Deus tem dado dons 
à suas ovelhas para servir a igreja. O Mobilizador é al-
guém chamado por Deus, separado pela igreja para de-
senvolver o ministério de conscientização missionária 
da igreja e levá-la a ser efetiva na sua vocação mis-
sional. Durante o ano esse irmão ou irmã trabalha para 
manter a chama missionária da igreja acesa, sempre 
incentivando e despertando para que a igreja não perca 
a visão dos campos brancos.

“ ... o Deus dos céus nos dará bom êxito; nós, seus servos, 
nos disporemos e reedificaremos;...”
Neemias 2.20

Pr. Ronald Silva Carvalho, JAMI
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Mobilizador de 
Missões da Igreja

O trabalho do mobilizador é muito importante, pois propor-
ciona parceria no avanço da pregação do Evangelho aos 
povos. Missões é tarefa de todos os salvos: do missionário, 
do pastor, do intercessor, do que sustenta com as finanças 
– é missão do Corpo. Sem a Igreja envolvida não há mis-
sionários, não há sustento, não há oração, não há Palavra 
em ação.
Mobilizador, você é a pessoa chave na igreja para motivar, 
conscientizar, desenvolver a consciência e compromisso 
missionário da igreja. É o responsável pela mobilização e 
êxito da prática missionária em sua igreja.

Deus quer o melhor de você!
Você é um agente de mudanças em sua igreja;
Você é uma pessoa estratégica para ampliar a visão mis-
sionária de sua igreja;
Você é retaguarda muito importante para os missionários 
que estão na linha de frente;
Você é um mobilizador de pessoas para a Missão de Deus 
no mundo;
Você é um batalhador, sonhador, otimista, persistente, 
orientador e educador;
Você é um provocador da ação missional da igreja.
Planeje com bastante antecedência a Campanha de
Missões Mundiais e o plano missionário anual da igreja: 
culto de missões, momento missionário, reuniões de ora-
ção por missões,trabalho missionário para crianças, ado-
lescentes, jovens, mulheres e homens.
(ver atividades missionárias para a igreja)

Seja criativo, estimulador e trabalhe em equipe.
Seja perseverante, apaixonado pelo que faz e paciente no 
processo educativo da visão missionária da igreja.

Sua igreja é o principal instrumento nas mãos de Deus 
para cumprir a evangelização dos povos. E você, pastor, e 
mobilizador são instrumentos nas mãos do Espírito Santo 
para motivar e influenciar o rebanho à obediência ao man-
dato do Senhor.(Mat. 28.18-20)

Você está trabalhando em prol do melhor: a Missão de 
Deus no mundo!
Deus o abençoe com unção e sabedoria.
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Para Onde Vai 
Sua Oferta?

I - OFERTAS MISSIONÁRIAS

Dedicando a nós mesmos e dos nossos recursos, para 
expandir o reino de Deus.
Ofertas, especialmente sacrificiais, são necessárias 
para a missão global da Igreja. Portanto, a JAMI reco-
menda o seguinte:
O O dinheiro levantado para missões mundiais nunca 
deve ser usado para qualquer outro propósito a não ser 
ao que ele foi designado.
O É muito importante enviar imediatamente os todos 
os fundos para a JAMI ou para as pessoas designadas.
O A Oferta para Missões Mundiais é vital para a missão 
global da obra missionária da CBN.
O A JAMI-CBN colabora e é a linha essencial para a 
evangelização total da igreja ao redor do mundo.

II - BENEFÍCIÁRIOS DA OFERTA 
MISSIONÁRIA

Missionários: complemento de salários, despesas de 
viagens, verba para educação, projetos, formação e 
sustento de obreiros autóctones, cuidado pastoral etc.
Plantação de novas igrejas
Projetos missionários/desenvolvimento comunitário.
Seminários e treinamentos.

Cuidado Missionário - Apoia o cuidado médico e as ne-
cessidades pessoais dos missionários através de ofer-
tas especiais e outras oportunidades para ofertar.

III - COMO MOBILIZAR A IGREJA PARA 
OFERTAR PARA MISSÕES

Ofertas para Missões:
O Objetivo: Dedicar a nós mesmos e os nossos recursos, 
para missões mundiais para expandir o reino de Cristo 
entre os povos.
O Cada igreja local dá, mensal ou anualmente sua Ofer-
ta Missionária para a JAMI promover a evangelização 
nas nações. Promova as ofertas missionárias mensais.
O Planeje um evento missionário de Promessa de Fé ( 
Oferta Missionária de Fé).
Envie as ofertas missionárias mensalmente para a 
JAMI. 

O QUE É PROMESSA DE FÉ?

O A igreja local desafia as pessoas a fazerem compro-
missos anuais de Promessa de Fé para missões.
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O A Fé é essencial: a igreja motiva todos a buscarem de Deus direção sobre o valor que eles pro-
meterão dar pela fé.
O O total comprometido é dado de acordo com a preferência do indivíduo e, de acordo com a provi-
dência de Deus— semanalmente, mensalmente
ou como uma oferta única.

IV - DIRETRIZES DA OFERTA DE PROMESSA DE FÉ

O dinheiro de Promessa de Fé deve ser para missões, primeiramente dirigido a evangelização global.
A Promessa de Fé não precisa substituir outras ofertas missionárias.
As pessoas que não fizeram compromissos de Promessa de Fé devem ter a oportunidade de parti-
cipar nessas ofertas.
O dinheiro de Promessa de Fé também pode incluir quantias para Missionários.
A Promessa de Fé pode incluir dinheiro para gastos com Adoção de Missionários.
A Promessa de Fé não inclui outros gastos da igreja, como o salário do pastor, gastos com adminis-
tração etc.
A confiança das pessoas não pode ser quebrada.

V - POLÍTICAS DA PROMESSA DE FÉ

O dinheiro da Promessa de Fé deve ser usado somente para empreendimentos missionários.
O Todas as ofertas de Promessa de Fé devem ser contabilizadas através do tesoureiro local e des-
tinadas à JAMI ou ao sustento dos missionários adotados ou enviados pela igreja

“ Pois dou testemunho de que 
eles deram tudo quanto po-
diam, e até além do que po-
diam. Por iniciativa própria.” (2 
Coríntios 8:3, NVI)

“ Cada um dê conforme de-
terminou em seu coração, não 
com pesar ou por obrigação, 
pois Deus ama quem dá com 
alegria.” (2 Coríntios 9:7, NVI)

Junta Administrativa de Missões
CNPJ: 02.342.837/0001-44

Bradesco
Agência 2465-1

CC 3523-8

SICOOB
Agência 4036
CC 165.633-3
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Preparamos algumas atividades que podem ser reali-
zadas por todas as faixas etárias para a conscientiza-
ção e envolvimento missionário da sua Igreja.
Vamos lá?! 

Atividades para Adultos 
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 Mis-
sões. 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 evangeliza-
do. Faça uma pesquisa geral sobre o país e estabeleça 
alvos específicos de oração. #ORARtambéméMISSÕES 

Mural Missionário 

Organize e mantenha sempre atualizado um mural de 
informações missionárias. Notícias, fotos e tudo que 
possa despertar e encorajar o envolvimento missioná-
rio da Igreja. #sejaCRIATIVO 

Cantina Missionária 

Após o término dos cultos de domingo, manter um cantina 
com doações feitas pelos irmãos. Fazendo uma escala, to-
dos participam e não pesa para ninguém. Temos percebi-
do 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, convidá-lo para contar um pouco de suas 
experiências e trabalho. E aqui na Jami temos missio-
nários de base que estão disponíveis 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 aprazível montar barriquinhas com comidas 
típicas de países e povos, com informações sobre es-
ses lugares e missionários que estão servindo. Todos os 
cultos deverão ser especialmente dedicados à Missões. 
Decore a igreja, faça blusas, envolva todos os ministé-
rios da Igreja, e não se esqueça de convidar um missio-
nário para testemunhar e ministrar a Palavra. #Envol-
vatodaaIGREJA #SejaCRIATIVO 

Atividades para
Adolescentes e Jovens 

Missões na Prática 

Num domingo previamente anunciado os jovens sairão 
por todo um dia de envolvimento missionário. Cada jo-
vem levará seu lanche e voltará para o culto à noite, e 
poderão testemunhar para toda igreja sobre suas ex-
periências.

“Whats” Missionário 

Levar os jovens e adolescentes a manterem contato 
com os missionários. Essa troca de experiência é pre-

ATIVIDADES
MISSIONÁRIAS



13

REVISTA MINHA MISSÃO

ciosa e muitos poderão ser despertados para Missões 
através dessa comunicação. Os missionários sempre 
compartilham suas cartas informativas através do 
WhatsApp e E-mail. 

Informativo Missionário 

Elaborar um informativo missionário com fotos e no-
tícias do campo missionário onde nossos missionários 
estão atuando. Seja objetivo, um informativo pequeno 
pode ser compartilhado até nas Redes Sociais e What-
sApp. Este poderá ser feito trimestralmente com o ob-
jetivo específico de divulgar e encorajar a Igreja à par-
ticipar da Missão. 

Cine Missionário 

Promover em um culto de Jovens e Adolescentes um 
“cine missionário”. Escolha um filme que conte a histó-
ria de um missionário 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 ain-
da pode-se levantar uma oferta para um missionário 
ou projeto específico através do pagamento do ingresso 
para entrada. Nesse festival 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 mis-
sionários e pelos países onde eles estão. Separe um 
momento do culto e compartilhe um desafio e todos 
deverão orar juntos. Ore também 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 competitivo 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 mesmos estão servindo 
Arrecadação de alimentos e materiais de higiene pes-
soal. (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 Transcultu-
ral e Missiológico) 

Atividades para Criancas 

Missionário do Mês 

Escolher um missionário para ser o “Missionário do Mês” 
na classe de EBD e nas células de crianças. A história 
do missionário deverá ser apresentada de forma lúdica 
para as crianças. Leve-as a orar pelos missionários. Va-
mos orar por Missões? 
Incentive as crianças a orarem pelos missionários e 
pelos países onde eles estão. Conte também sobre os 
filhos dos missionários 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 falando e desafie as crianças a orarem 
pelo “pequeno missionário”. 

Cofrinho Missionário 

Coloque as crianças para confeccionarem seus cofri-
nhos. 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 “cofrinho missionário”! Estabeleça 
o tempo e no dia determinado elas deverão levar os co-
frinhos e entregar as ofertas. É lindo ver o envolvimento 
das crianças! 

Campanha de Missões Mundiais
 
Fazer apresentações especiais sobre o tema da cam-
panha 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 
Use sua Criatividade! 

ATIVIDADES
MISSIONÁRIAS
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CURSO: TEOLOGIA E MISSÃO

Chegou o que você esperava!

Visando aperfeiçoar e qualificar vocacionados ao mi-
nistério pastoral, missionários e obreiros para atuar na 
igreja local, em missões nacionais, oferecemos o  curso 
livre: Teologia e Missões - Projeto Missão Conquista

O CETRAMI preparou  o curso de Teologia e Missões 
para atender a demanda das igrejas batistas nacionais 
que buscam a formação integral para seus vocaciona-
dos para missões nacionais, plantação de novas igrejas, 
ministérios na igreja local e ministério pastoral.

Objetivo do curso

Dar  preparo bíblico, teológico e prático, sob a direção 
do Espírito Santo, primando por uma  uma teologia cris-
tocêntrica voltada para a missão da Igreja.

Propósito

Desenvolver a formação integral do vocacionado nas 
áreas: intelectual, espiritual, caráter cristão e compro-
misso de servo através da prática da Palavra, da vida 
devocional diária e vida comunitária. 

Público alvo

Homens e mulheres maiores  de 18 anos.

Duração e funcionamento do curso
O curso terá a duração de  18 meses, com aulas de se-
gunda a sexta-feira. Os alunos terão um estágio prático 
em campo missionário de  04 meses.

Atividade de campo - Estágio

No decorrer do curso os alunos terão trabalho semanal 
nas áreas de: evangelismo, discipulado, pregação, visi-
tas e serviços internos na JAMI-CBN, culto devocional 
diário, vigílias de oração e jejum.

Modalidade

Internato  - o curso exige dedicação integral, por isso os 
alunos durante o período de estudos permanecem em 
regime de residência nas dependências da JAMI.

Requisitos para ingresso

Maior de 18  anos
Membro (batizado) de uma igreja evangélica há, pelo 
menos, 02 anos
 Ensino médio completo
Apresentação dos documentos: 
02 fotos 3x4
Carta de recomendação da igreja da qual é membro

Curso: Teologia e 
Missão

CETRAMI
Centro de estudo transcutural e missiológico

Escola de missões e treinamento missionário da JAMI - CBN
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Fotocópias: Identidade e  histórico escolar ou com-
provante de escolaridade.
Testemunho, manuscrito descrevendo a conversão a 
Cristo e chamada para o ministério.
Formulário de Matrícula e pagamento de taxa de 
matrícula

Etapas do processo de Seleção

1a Etapa
Preenchimento do questionário pessoal do candidato.
Preenchimento do questionário pelo pastor respon-
sável pelo envio e acompanhamento do candidato.

2a Etapa
Análise dos questionários
Entrevista com o candidato e com o pastor
3a Etapa

Confirmação da Matrícula
Envio do restante do documentos e formulários
Pagamento da taxa de matrícula.

Investimento

01 salário mínimo para alunos interno (inclui estu-
dos, hospedagem e alimentação).
Matrícula R$ 300,00 
* O aluno precisa de dinheiro extra mensalmente 
para despesas pessoais, apostilas, livros, passagens 
etc no valor de 60% do salário minimo.
* Observação: Os custos para despesas de viagem 
de estágio final é de aproximadamente  R$ 3.000,00.

Currículo de Telogia e Missões.

Introdução ao Velho Testamento
Introdução do Novo Testamento
Panorama do VT
Panorama do NT
Teologia Bíblica do NT
Teologia Bíblica do VT
Teologia Bíblica de Missões
Métodos de Estudos Bíblicos
Homilética
Hermenêutica
Ética Cristã

Teologia Sistemática I, II, III
Teologia Prática – práticas devocionais
Pneumatologia
Formação de Liderança
Plantação de Igrejas
Artes criativas para a evangelização
Introdução à Missões
Capacitação da igreja para missões
Evangelismo e Discipulado
História da Igreja
Vida Missionária
Introdução a Antropologia Cultural
Eclesiologia 
Gestão Eclesiástica
Missão Integral
Aconselhamento cristão
Práticas Ministeriais
Estágio Supervisionado
Outras

Informações e matrícula:

CETRAMI
Rua Alecrim, 100  Bairro Jaqueline
31748-445  Belo Horizonte-MG
Tel: (31) 3454-6106   
E-mail: cetrami.jami@gmail.com

https://jami.com.br/curso/teologia-e-missao/
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CURSO DE MISSÃO TRANSCULTURAL
ESPECIALIZAÇÃO EM MISSIOLOGIA

Objetivos do treinamento:

Solidificar a formação do obreiro nas seguintes áreas: 
caráter cristão, perseverança, flexibilidade, realidade da 
vida missionária, estudo da Bíblia na perspectiva da mis-
são, submissão e serviço, plantio de igrejas. Conhecer a 
filosofia de trabalho da JAMI. Estimular o interesse por 
missões transculturais e equipá-lo para comunicar o 
evangelho integral e fazer discípulos em outras nações.

Currículo:

Antropologia e Missão-60h/a, 
Contextualização e Identificação-45h/a, 
Fenomenologia da Religião-45h/a, 
Estratégias e Metodologias Missionárias-45h/a, 
Teologia Bíblica da Missão-45h/a, 
Vida Missionária-30h/a, 
Plantação de Igrejas-30h/a,
Desenvolvimento Comunitário – 30 h/a,

História de Missões 30h/a,
Comunicação e Missão-30h/a, 
Desenvolvimento de equipes e parceiros em ministério  
30h/a
Princípios e Práticas da JAMI  30 h/a,
Vida Cristã e Vida Devocional,
Convivência em Equipe, 

Corpo docente: 

Cada professor é especializado em sua área. São missio-
nários, missiólogos, preparadores de missionários com 
larga experiência transcultural e ministério aprovado.

Curso: 

Especialização em Missiologia (para missionários que 
desejam servir em campo transcultural). 
O curso tem a duração de 06 meses (aulas teóricas e 
práticas) e mínimo de 02 meses de estágio num cam-
po da América Latina. O curso é realmente intensivo, 

Especialização
em Missiologia

CETRAMI
Centro de estudo transcutural e missiológico

Escola de missões e treinamento missionário da JAMI - CBN
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exige do aluno disciplina, obediência, oração, estudo e 
dependência de Deus. Exige 100% do tempo do candi-
dato.

Metodologia:

Programa modular 
Semanas intercaladas: aulas presenciais, trabalhos, lei-
turas e projetos
Cultos devocionais diários
Intercessão missionária 
Estágio prático transcultural.

Requisitos para matrícula:

Certificado do ensino médio (cópia)
Histórico de curso teológico (cópia)
Carta de recomendação da igreja de que é membro.
Cópias de Identidade, CPF, Cert. de Casamento, Cert. de 
Nascimento, foto 3x4
Relatório de conversão e chamada para o ministério ( 
escrito a mão)
Comprovante de manutenção financeira, dado pela 
igreja ou declaração de auto-sustento.
Obs: Envie a documentação e aguarde o ok para paga-
mento da taxa de matrícula.

Custo do treinamento:

Matrícula R$ 300,00. 
06 parcelas de dois (02) salários mínimos vigentes (re-
fere-se à hospedagem, alimentação e estudos) pagas 
até o dia 05 de cada mês.
Nestes valores não estão incluídos materiais como: 
apostilas, fotocópias, livros, transporte, excursões etc.
Taxa mensal de alimentação e hospedagem para filhos 
acima de 03 anos – R$- 300,00 por criança.
Estágio- América Latina (mínimo de 02 meses) 

Início do Treinamento:

Chegada: Previsão de início da próxima turma - agos-
to/2020
Testes psicológicos 
Semana de Integração 

1ª. Etapa - do curso: 06 meses.
2ª. Etapa - estágio: 02 meses.
Matrículas abertas
Modalidade: internato 
Vagas: 20
Hospedagem coletiva para solteiros e para casais em 
chalé.
Observação: Se você é casado, sua esposa precisa fa-
zer o treinamento principalmente se desejam servir 
num campo missionário. Vagas limitadas para casais.

Informações e matrícula:

CETRAMI
Rua Alecrim, 100  Bairro Jaqueline
31748-445  Belo Horizonte-MG
Tel: (31) 3454-6106   
E-mail: cetrami.jami@gmail.com

https://jami.com.br/curso/especializacao-em-missiologia/
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Seja nosso parceiro!
Em tempos de crise econômica no mundo, a alta do dólar, a 
desvalorização do real em relação à outras moedas, você pode 
ajudar a JAMI financeiramente e em oração. Precisamos apoiar 
nossos missionários e/ou projetos sustentando nossas ações.

1. Adote um missionário ou projeto missionário;

2. Convide alguém de sua igreja (ou outra) para adotar um projeto
missionário ou um missionário da JAMI;
3. Mobilize sua igreja para levantar uma oferta missionária mensal
para missões transculturais e envie para a JAMI;

4. Desafie sua célula, PG, UEFBN, JUBAN, homens ou forme um 
grupo mantenedor de missões;
5. Coopere com a JAMI/CBN e seus missionários para pregar
o evangelho na América Latina, África, Ásia, Europa e Oceania

- Treinando obreiros e líderes em diversos campos;
- Plantando novas igrejas ao redor do mundo;
- Educando crianças;
- Construindo templos;
- Sustentando missionários autóctones e brasileiros;
- Treinando missionários transculturais.

Envie sua contribuição para:
Junta Administrativa de Missões - JAMI

CNPJ 02.342.837/0001-44

COMO SE ENVOLVER

Bradesco
Ag. 2465-1
CC. 3523-8

Sicoob - Vale do Aço
Ag. 4036
CC. 165.633-3

Envie o comprovante para
 (31) 99615 2536
 jamicbn@gmail.com

https://bit.ly/3ezjDdL
mailto:jamicbn@gmail.com

