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“Indo... fazei discípulos de todas as nações....” 
Mt 28.18

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

II Cor. 3.3,6
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LEMA: 
MATEUS 28.18-20 E II CORÍNTiOS 3.3,6 

Conclamação Conclamação Conclamação 

“Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
ba�zando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 

 ênfase do tema da Campanha de Missões AMundiais deste ano é o discipulado e a 
influência do testemunho cristão entre as nações, 
tendo como foco principal o mandato de Jesus 
Cristo aos seus discípulos …indo, fazei discípulos 
de todas as nações, e a afirmação de Paulo …vós 
sois cartas vivas de Cristo, enviados às nações, 
para exercer o ministério da Nova Aliança.



Queremos es�mular cada crente ba�sta nacional a 
ser  testemunha de  Cr i sto  por  meio  do 
evangelismo pessoal, e a fazer discípulos 
intencionalmente numa prá�ca relacional, 
transformadora e mul�plicadora, na igreja local e 
em missões transculturais, que é a nossa tarefa na 
Missão de Deus. Queremos incen�var cada um a 
ser “carta viva de Cristo” lida pelos homens, 

O texto final do Evangelho de Mateus já se tornou 
um chavão, principalmente em conferências 
missionárias, congressos e cultos de missões. 
Muitos o sabem de cor e o usam para mo�var 
pessoas a fazer a obra missionária. O que muitos, 
na verdade, desconhecem é que neste versículo 
está a chave para a transformação de culturas, de 
sociedades e da humanidade.  Significa fazer 
discípulos de Cristo que tenham a mesma 
mentalidade que o Mestre, o mesmo coração que 
o Senhor, as mesmas a�tudes e sen�mentos de 
Cristo Jesus e que deixem as mesmas marcas que 
Ele deixou. Esse é o segredo! Esse é o legado!

Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as 
coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu 
estou convosco todos os dias, até a consumação 
dos séculos”.



demonstrada por meio do caráter reto, do fruto do 
Espírito, dos dons e ministérios, dos talentos e 
habilidades e do serviço por palavras e ações.

Vamos juntos, como cartas vivas de Cristo, 
enviados às nações, exercer o ministério da Nova 
Aliança no poder do Espírito.

Em Cristo Jesus, o Senhor da Seara,

Secretário Execu�vo da JAMI

Contamos com a parceria e cooperação de cada 
pastor e também de cada igreja que milita nos 
campos do Senhor no esforço de fazer discípulos 
de Cristo … do Brasil até aos confins da terra.

 

Pr. Ronald Carvalho



PARA ONDE ENVIAR SUA
OFERTA DE MISSÕES

Agência: 2465-1

CC: 3523-8 

Clique Aqui para contribuir

02.342.837/0001-44

jamicbn@gmail.com

Agência: 4036

CC: 165.633-3 

VOCÊ TAMBÉM PODE CONTRiBUiR PELO PAGSEGURO 

https://pag.ae/7UBRgVGw4


 Orientações para 
Pastores e Mobilizadores 
de Missões.  

“Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. 
Prefiram dar honra aos outros mais do que a si 
próprios”.  (Romanos 12)

Cada um de nós, exercendo a vocação e 
desenvolvendo os dons que o Senhor Jesus no deu, 
te m o s  o  d e s afi o  d e  fo r m a r  l í d e re s  q u e 
compreendam e desenvolvam a principal missão 
da igreja: SER e FAZER DISCÍPULOS (Mt 28.18-20)

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!



 VAMOS PLANEJAR A 

CAMPANHA DE MISSÕES 

MUNDIAIS?  

de Missões.  

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

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 a�vidades missionárias, momentos 
ou flashes missionários, leituras, oração, 
programas, viagens missionárias ou mesmo 
enviando-os como missionários etc.

Vamos, então, planejar a Campanha de Missões!



 
No culto de abertura da Campanha, após 
mostrarmos os desafios e as necessidades do 
campo missionário, após um momento de oração, 
entregamos  para  cada  i rmão um papel 
(formulário) onde escreverão o seu alvo pessoal. 
Não é necessário escrever o nome, é um acordo 

Os alvos de oferta missionária 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 
fantás�co! 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 
permi�am e  Deus  operou marav i lhas  e 
conseguiram cumprir o seu acordo com Deus! São 
experiências pessoais e isso é maravilhoso!

 

ALVO PESSOAL DE OFERTA 

MISSIONÁRIA DE FÉ  1 



 

ALVOS DA OFERTA 

MISSIONÁRIA DE GRUPOS 

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! 

De uma certa forma, es�pular um alvo aleatório 
para igreja sem envolver pessoalmente as 
pessoas, �ra 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.

A importância do alvo pessoal

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.

Nossa segunda sugestão é fazermos alvos dos 
grupos ou por grupos.
Cada grupo terá um alvo de oferta missionária 
para  a  Campanha.  Cada c lasse  da  EBD, 
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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 es�pulados por seu grupo.

Outra sugestão: organizar feiras missionárias onde 
cada grupo fica responsável por uma barraca, 
enfocando os projetos da JAMI ou Nações. Isto 

Uma das sugestões para membros de grupos que 
não podem doar dinheiro para alcançar o alvo do 
grupo é que estes façam doação de man�mentos, 
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 cria�vas 
do que pensamos! Basta desafiá-las! 



tudo deve ser  planejado pelo Conselho 
Missionário com antecedência.

É gra�ficante ver o envolvimento da igreja. Os 
a l vo s  d e  g r u p o s  t ra ze m  m u i ta  u n i ã o  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.

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

Os alvos de grupos trazem muita vida para igreja! 
Ela se torna viva, a�va e feliz! Todos trabalhando 
em conjunto, em harmonia, todos com o mesmo 
ideal missionário!

• Preparar um recipiente (gazofilácio) bonito 
para colocar as ofertas.
•  No momento missionário, em todos os 



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 a�ngir o alvo final!  Isso tudo traz ânimo e 
vida para campanha!

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

cultos dominicais, quem desejar poderá entregar 
sua oferta e poderá ver o alvo subindo 
semanalmente. 

 

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!

Perguntas que devem ser feitas: Onde queremos 

(Normalmente o momento missionário é desafio 
para o Mobilizador de Missões, ainda mais quando 
recebe apenas alguns minutos no culto).
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Como fazer os cultos e 

momentos missionários 

atrativos? 

chegar? Qual é o obje�vo ao fazer um momento 
missionário?
O obje�vo 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 es�verem”! 
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. 

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 caracterís�cas dos mobilizadores de 
missões inesquecíveis!

1. Contar HISTÓRIAS de transformação
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(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.
                                     

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

A p r o x i m e  a  i g r e j a  a o s  m i s s i o n á r i o s 
sustentados/apoiados por ela! 

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



MOBILIZADOR

DA IGREJA
DE MISSÕES

Para a campanha de Missões Mundiais, no mês de 
setembro, a JAMI envia às igrejas o material 

a Convenção Ba�sta Nacional há duas datas Ndedicadas à MISSÕES, o mês de abril 
dedicado à Missões Estaduais, coordenada pela 
SEMI/Convenção Estadual e o mês de setembro  
dedicado à Campanha de Missões Mundiais 
coordenada pela JAMI-Junta Administra�va de 
Missões – a agência missionária da CBN para o 
trabalho missionário transcultural

Pr. Ronald S. Carvalho  



promocional para implementar a Campanha e 
realizá-la com êxito. Cada igreja deve ter uma 
equipe de mobilizadores ou, pelo menos, um 
mobilizador da campanha na igreja local.  Para 
envolver a�vamente cada membro da igreja na 
tarefa missionária o mobilizador deve desenvolver 
seu ministério com muito amor, alegria, 
cria�vidade, compromisso e dedicação.

   Mobilizar a igreja para 
missões não é papel 
exclusivo do pastor ou 
de um missionário.

O ministério do Mobilizador é fundamental para a 
conscien�zação missionária de cada membro e da 
igreja, pois, a evangelização dos povos é a missão 
da Igreja e é urgente! Por meio de uma boa 
atuação do mobilizador local, vidas são salvas, 
mais oração e clamor são feitos em favor dos 
missionários e pela salvação de pessoas ao redor 
do mundo; ofertas são levantadas para o sustento 



da obra missionária; novos vocacionados são 
despertados para servirem no ministério.

O trabalho do mobilizador é muito importante, 
pois proporciona parceria no avanço da pregação 
do Evangelho aos povos. 

Mobilizar a igreja para missões não é papel 
exclusivo do pastor ou de um missionário. Deus 
tem dado dons às suas ovelhas para servir à igreja. 
O Mobilizador é alguém chamado por Deus, 
separado pela igreja para desenvolver o ministério 
de conscien�zação missionária da igreja e levá-la a 
ser efe�va na sua vocação missional. Durante o 
ano esse irmão ou irmã trabalha para manter a 
chama missionária da igreja acesa, sempre 
incen�vando e despertando para que a igreja não 
perca a visão dos campos brancos.

   ’’Missões é 
tarefa de todos 

os salvos’’



Mobilizador, você é a pessoa chave na igreja para 
mo�var, conscien�zar, desenvolver a consciência e 
compromisso missionário da igreja.  É  o 
responsável pela mobilização e êxito da prá�ca 
missionária em sua igreja.

 

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 missionários, não há 
sustento, não há oração, não há Palavra em ação.

Deus quer o 
melhor de você!

Você é retaguarda muito importante para os 

Você é uma pessoa estratégica para ampliar a 
visão missionária de sua igreja;

Você é um agente de mudanças em sua igreja;



Você é um mobilizador de pessoas para a Missão 
de Deus no mundo;

missionários que estão na linha de frente;

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 oração por missões, trabalho 
missionário para crianças, adolescentes, jovens, 
mulheres e homens. (ver a�vidades missionárias 
para a igreja)

Você é um batalhador, sonhador, o�mista, 
persistente, orientador e educador;

Seja cria�vo, 

es�mulador 

e trabalhe em equipe.

Seja cria�vo, es�mulador e trabalhe em equipe.
Seja perseverante, apaixonado pelo que faz e 



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

paciente no processo educa�vo da visão 
missionária da igreja.

Você está trabalhando em prol do melhor: a 
Missão de Deus no mundo!

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 mo�var e influenciar o 
rebanho à obediência ao mandato do Senhor. 
(Mat. 28.18-20)

Deus o abençoe com unção e sabedoria.



Promovendo  

na igreja  

 JAMI-CBN convoca cada Igreja e pastor ABa�sta  Nacional  a  engajar-se  na 

promoção da Campanha de Missões 

Mundiais 2022. O 2º. Domingo de SETEMBRO é o 

dia oficial para comemorar e mobilizar a igreja em 

prol de Missões Mundiais cujo tema é: “ 

Discipulando e Influenciando entre as nações” 

(Mateus 28.19,20 e II Cor 3.3,6 NVI). O tema 

inspira-nos a ao testemunho cristão, como 

mandato principal de Cristo a seus discípulos ... 

indo, fazei discípulos de todas as nações como 

cartas vivas de Cristo para exercer o ministério da 

nova aliança em Cisto Jesus.



Orientações para promover a 
Campanha de Missões na Igreja 

Faça chegar ao líder de missões da igreja o 
material promocional da Campanha fornecido 
p e l a  JA M I  (  p e l o  w w w. j a m i . co m . b r, 
@jamidacbn, Youtube/jamicbn );

Estabeleça um alvo de Oferta Missionária de 
Fé;

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

E s t a b e l e ç a  u m  a l v o  d e  o f e r t a  p o r 
departamento, célula, grupo de crescimento, 
redes ou ministério;

Envolva todos os departamentos, células ou 
ministérios nesta campanha;

1
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6 Realize o mês de oração por missões (agosto) 
em sua igreja;

Decore o templo com mo�vações/frases, 
p e n s a m e n t o s /  v e r s í c u l o s 
missionários/bandeiras, etc;

Reserve um tempo nos cultos de domingo 
para o “momento miss ionário” para 
informações sobre missões e intercessão;

Realize, em setembro, uma conferência 
missionária ou série de mensagens ou 
estudos bíblicos missionários;

Comemore o Dia do Missionário Ba�sta 
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;

Promova a personalização missionária, 
levando um missionário para passar alguns 
dias em sua igreja compar�lhando do seu 
ministério;

Prepare um mural missionário;
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Realize cultos visando o despertamento de 
vocações – “Rogai ao Senhor da seara que 
mande trabalhadores para a sua seara”;

Promova no departamento infan�l – e/ou 
para toda igreja - o mês de histórias 
missionárias;

b. Ofertando um dízimo a mais para missões 
(entregue dízimo na sua igreja e oferte outros 
10% para Missões Mundiais para a JAMI);

Faça de Setembro um mês de grande 

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

Mo�ve cada crente a contribuir o máximo 
para missões:

Promova um bazar  miss ionár io,  l ive 
missionária, feira missionária, can�na 
missionária, desfile missionário, jantar 
missionário, gincana missionária   etc;

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

Incen�ve cada criança, júnior, adolescente e 
jovem a dar um “sorvete”, “lanche”, “Coca-
Cola”, “pizza”, por semana, para missões;

c. Doando um salário mínimo para missões.
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19

celebração missionária em sua igreja;

D e s t a q u e  o  t r a b a l h o  m i s s i o n á r i o 
transcultural realizado pela JAMI-CBN e 
pelos missionários ba�stas nacionais ao 
redor do mundo;

Estude com a igreja sobre o trabalho 
missionário desenvolvido pelos Ba�stas 
Nacionais entre as nações por con�nente, 
por países, por missionários.

Ensine ao povo que é dando a Deus que se 
recebe de Deus e mostre os bene�cios da 
bênção de ofertar e abençoar as pessoas 
com a Palavra da salvação. (II Cor. 9)

20

21

Ofertar e orar pela evangelização dos povos é 
inves�r para a eternidade.

“Eis que cedo venho e comigo está o galardão que 
tenho para retribuir a cada um segundo as suas 
obras. ”

“Quem ganha almas é sábio”.

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



missão de deus
ENVOLVENDO A iGREJA PARA O CUMPRiMENTO DA 

“ Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo 
Jesus para vivermos em boas obras, ás quais Deus 
p r e p a r o u  n o  p a s s a d o  p a r a  q u e  n ó s  a s 
pra�cássemos hoje. ” (Efésios 2.10).

 Não podemos deixar de falar de tudo quanto “vimos e ouvimos. “  (Atos 4.20)

 área da ação missionária do ministério da Aigreja local é global. Os crentes e a liderança 
necessitam entender isso. Igreja é organismo vivo 
guiado pelo Espírito Santo para sa�sfazer a 
vontade de Deus e para o louvor da Sua glória.
O serviço da igreja local tem dois âmbitos: o local, 
dentro das quatro paredes, ou seja, atendendo a 
comunidade dos crentes. Esse trabalho realizado 

Pr. Ronald S Carvalho  



      Visualizando o tamanho da tarefa (Mateus 
9.36-38). Existem mais de 7.5 bilhões de pessoas 
no mundo. Pesquisas missiológicas es�mam que 
mais de 2.8 bilhões de pessoas, milhares de 
grupos étnicos, grupos minoritários, milhares de 
línguas e pessoas têm pouco ou nenhum acesso ao 
Evangelho de Cristo. 

“dentro”, chama-se ministério cujo obje�vo 
(Efésios 4.12,13) é a edificação ou seja, equipar e 
treinar os crentes para que eles desenvolvam a 
obra do ministério da adoração, ensino, cuidado e 
discipulado. O trabalho realizado “fora” das 
quatro paredes cujo obje�vo é em favor dos 
incrédulos chamamos de missões e evangelismo. 
O alvo principal é alcançar pessoas que ainda não 
seguem Jesus Cristo como discípulos. E esse 
trabalho não se restringe apenas ao bairro, cidade, 
país ou população próxima da igreja local. O 
Senhor Jesus deu-nos a tarefa de ir e fazer 
discípulos entre todas nações da terra. (Mt 28.18-
20; Atos 1.8)

Como envolver a igreja na tarefa missionária 
global?
 

       Sendo um pastor e líder que ensina ao povo o 
propósito da missão de Deus segundo a Palavra. A 
Bíblia mostra-nos o amor e a paixão de Deus pela 
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       Comprometendo sua igreja com a oração e a 
consagração (Atos 13.1-3). Pela oração e jejum a 
igreja assume um papel a�vo com a Grande 
Comissão.

       Sendo uma igreja enviadora de missionários 
(Rom.10.13-15, Atos 13.1-3).

Sua glória entre as nações.

       Ensinando sua igreja e cada membro dela a 
envolver-se efe�vamente nas ações missionárias 
da igreja: evangelismo, discipulado, ações de 
cuidado, intercessão, fidelidade na contribuição 
etc

       Doando por meio das ofertas missionárias ou 
adoção missionária. Em Rom. 15.25-28 vemos o 
exemplo de igrejas locais que doaram sacrificial e 
generosamente. Não importa o tamanho da igreja 
ou condição social/financeira, todo o corpo deve 
estar envolvido na propagação do evangelho de 
Cristo contribuindo com seus recursos financeiros, 
assim, propiciando para que a mensagem de Cristo 
alcance povos de todas nações. Isso deve incluir 
todas as faixas etárias: crianças, jovens, 
adolescentes, mulheres, homens e idosos, todos 
pela evangelização dos povos e cumprindo o 
chamado como discípulo de Cristo.
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 Sendo uma igreja que cuida daquele que 
vai ao campo. A vida no campo missionário é 
desafiadora, demanda muito mais esforço �sico, 
mental e emocional, frequentemente estressante, 
daí a necessidade do cuidado e apoio da parte da 
igreja para com o missionário e sua família. 
Demonstre interesse e apoio ao ministério 
missionário.

 Usando todos os recursos disponíveis para 
a mobilização da igreja: vídeos, podcast, filmes, 
l ivros,  banners ,  powerpoints ,  momento 
missionário no culto, testemunhos missionários, 
lives, sermões missionários etc. Dando sempre 
ênfase sobre missões nos cultos, envolvendo as 
células ou pequenos grupos em missões.

Missões é prioridade da igreja! Uma estratégia do 
Espírito para cumprir o mandato do Senhor Jesus 
(Mt 28.18-20).

 Despertando e preparando vocacionados 
para o ministério para desenvolver eficazmente e 
com fidelidade o chamado de Deus.

O propósito da igreja é adorar a Deus, mas a tarefa 
primária da igreja é fazer discípulos local e até aos 
confins da terra. (Atos 1.8)
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OFERTA 
MiSSiONÁRiA 

Para onde vai 
sua

?

?

?

Pr. Ronald Carvalho

A expansão da obra missionária 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 Ba�sta Nacional é 
c o nv o c a d o  p ro 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.



OFERTA MiSSiONÁRiA 
Para onde vai sua 

??2

ü No esforço dedicado de cada missionário 

na pregação e ensino do Evangelho;

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:

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.”

ü Quando alguém se rende aos pés de 

Jesus Cristo;

ü Quando alguém é ba�zado, 

testemunhando sua fé em Cristo Jesus;

ü Quando se cria condições para que uma 



OFERTA MiSSiONÁRiA 
Para onde vai sua 

??3

ü Quando favorece o envio de um novo 

missionário ao campo transcultural;

ü Quando uma carta, um informa�vo, um 

treinamento, uma mídia social e informações 

chegam às pessoas e igrejas;

ü Quando um novo obreiro é formado no 

CETRAMI ou recebe treinamento;

ü Quando se constrói novos templos no 

campo missionário;

ü Quando possibilita treinamento de 

obreiros autóctones (na�vos);

ü Quando são distribuídas cestas básicas 

para atender à necessidade de gente no 

campo missionário;

nova igreja seja plantada no campo 

missionário;

ü Quando uma criança recebe educação e 

cuidado por meio dos projetos de educação 

e social coordenado pela JAMI;

ü Quando missionários são assis�dos em 

situações de emergência;



OFERTA MiSSiONÁRiA 
Para onde vai sua 

??4

ü Quando material de educação cristã é 

publicado.

ü Quando viagens de assistência, cuidado 

pastoral e apoio aos missionários são feitas;

ü Quando projetos missionários e de 

desenvolvimento comunitário são realizados.

ü Quando o cuidado missionário e suas 

necessidades pastorais e pessoais, em 

situações extraordinárias, são atendidos.

Sua oferta é valiosa e importante! Por isso, 
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. 



OFERTA MiSSiONÁRiA 
Para onde vai sua 

??5

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.

A Oferta para Missões Mundiais é vital para a 
missão global da obra missionária da CBN.



e Missões 
 O Pastor  

astor é o vocacionado por Deus para conduzir Pa 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.

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



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).

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.

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. 

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

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  a l v o  p r i n c i p a l  d a  ex i s tê n c i a  d a  s u a 
congregação. Andrew Murray



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 
envolvimento 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).

Pr. Ronald Carvalho



Venha estudar 

no CETRAMI
Teologia e Missões 

Regime de Internato na Base da 
JAMI em Belo Horizonte - MG

Contatos:

jami.com.br/cetrami

(31) 3454-6106    

(31) 99615-2536

cetrami.jami@gmail.com

• Modalidade: 
  Tempo Integral

• Tempo de Duração: 
   Teologia (Livre) 18 meses
    (Formação ministerial)
   Missiologia (Livre) 8 meses
   (Formação para o campo
    Transcultural)



CONTRiBUA COM MiSSÕES

Agência: 2465-1

CC: 3523-8 

02.342.837/0001-44

@jamicbn

 (31)3454-6106(31)99615-2536

  / jamidacbn    jami@jami.com.br

   jami.com.br

   Rua Alecrim, 12, B.Jaqueline 
Belo Horizonte /MG

Clique Aqui para contribuir

https://pag.ae/7UBRgVGw4
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