
 

 

 

Belo Horizonte, maio de 2022 

 

“Vocês são cartas de Cristo... enviados às nações... capacitados para serem ministros da 

nova aliança”.  II Coríntios 3.3,6 

 

Campanha de Missões Mundiais 2022 
Tema: Discipulando e Influenciando entre as Nações 

 

Amados irmãos e pastor: 

A expansão da obra missionária Batista Nacional entre as nações com suas demandas e 

implicações, 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 Batista Nacional é convocado propositadamente e tem a 

oportunidade de participar 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.  

Em setembro, uma mobilização de cada cristão, 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 Batista Nacional. 

As ofertas missionárias levantadas em cada igreja devem ser enviadas à JAMI-CBN, que 

é a agência missionária transcultural dos batistas 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 JAMI-CBN precisa da participação de cada batista nacional para continuar 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 JAMI-CBN. 

 

Acesse nosso site: www.jami.com.br para mais informações. 

Juntos por esta causa, por Cristo e com Cristo Jesus, 

 

Pr. Ronald S Carvalho 

JAMI-CBN 

http://www.jami.com.br/

