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 d) Comunhão – O professor tem a responsabilidade de ensinar as crianças a 
desenvolverem o hábito da oração diária, da leitura bíblica e da in�midade com Deus.

A JAMI preparou este material para o Ministério Infan�l da igreja.

A finalidade do ensino bíblico missionário às crianças é: 
 a) Salvação – Todo evangelista de crianças deve proclamar a Palavra de Deus 
mostrando à criança que Deus a ama e que ela necessita ser salva. O professor deve orar, 
ensinar e trabalhar com esse propósito.

Seja um mobilizador missionário entre as crianças! Ganhe as crianças para Cristo e faça 
delas discípulos de Jesus! Deixai vir a Mim os pequeninos – disse Jesus. Eles serão 
cidadãos do Reino de Deus aqui na terra e dentre elas poderão sair pastores, missionários 
(as), obreiros e líderes para a igreja do Senhor ao redor do mundo. 

 b) Crescimento Espiritual e Discipulado – As crianças devem ser edificadas na fé e 
no conhecimento Senhor Jesus. Não adianta ganhá-las e abandoná-las. Temos que 
fortalecê-las para resis�rem às tentações e serem fiéis ao Senhor até o fim. 

 c) Serviço e Missão – Prepará-las para servir. É necessário que toda criança seja 
ensinada a reconhecer seu dever de serviço no Reino, e a fazer alguma coisa na obra do 
Senhor, porque somente assim a igreja poderá cumprir sua missão de evangelizar o 
mundo (Mateus 18:14).

Discipulando e Influenciando entre as nações   é o nosso tema baseado em   Mateus 
28.19 e I Corín�os 3.3,6: Indo, fazei discípulos de todas nações...   ...vocês são cartas de 
Cristo... enviados às nações, capacitados para serem ministros da nova aliança”. 
Venho incen�var você, professor, a usar este material para promover a mobilização e 
conscien�zação missionária das crianças, juniores e adolescentes, nos 04 domingos de 
setembro.  O material é composto de música, clipe oficial e   história da Missionária 
Maria Pires, missionária da JAMI, que serve ao Senhor em Moçambique. 

Seja um professor local com visão global! O Senhor Jesus nos desafia a olhar “os campos 
brancos que estão prontos para a colheita”. As crianças também precisam saber que a 
Missão de Deus no mundo é realizada por meio do seu povo (crianças) sob a direção e 
poder do Espírito Santo.

Pr. Ronald & Miss. Cecília Carvalho
Junta Administrativa de Missões da CBN
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Palavra aos líderes e professores

A obra missionária não é apenas uma a�vidade da igreja. É uma 
oportunidade graciosa de par�cipar do trabalho de Deus no mundo! E é um 
privilégio para cada crente como igreja, e individualmente como discípulo, 
par�cipar desse glorioso trabalho.
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Crianças do mundo inteiro pra Cristo 

Quem está perto de mim

posso interceder

Senhor envia teus filhos obreiros 

Mesmo sendo criança

para cumprir a missão

Essa é a minha oração

Mesmo sendo criança 

Senhor envia teus filhos obreiros

posso contribuir

Crianças do mundo inteiro pra Cristo
Essa é a minha oração

Testemunhando e influenciando

para cumprir a missão

Mesmo sendo criança
posso contribuir

Testemunhando e influenciando

Senhor envia teus filhos obreiros 

Crianças do mundo inteiro pra Cristo

Crianças para Cristo

posso interceder

Mesmo sendo criança

Testemunhando e influenciando

para cumprir a missão

Essa é a minha oração 

Quem está perto de mim

Quem está perto de mim.

Música tema da campanha infantil 
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Rosineida de Araújo GuimarãesRosineida de Araújo GuimarãesRosineida de Araújo Guimarães

Clique para acessar o vídeo, áudio e 
outros materiais.                          

https://jami.com.br/campanha-de-missoes-intantil-2022/
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A sala de aula e o Professor

As crianças são recebidas nesse local com “boas-vindas” escrito em todos os cantos. Não 
digo literalmente escrito, porém, as cores da sala, a decoração, as pessoas e os sorrisos 
mostrarão essa mensagem. É o lugar especial delas; especial, pois, será o lugar onde Deus 
falará com elas e elas falarão com Deus os seus desejos e anseios. Cada criança, ao 
caminhar para o local de culto, deve desejar estar lá pois é onde Deus ensina ao coração 
dela os Seus segredos. A comunicação acontece em tudo o que a criança presencia, desde o 
que ela vê até o que ela ouve, como ela ouve, onde ela se senta e onde ela é colocada.

O tema da Campanha

Nessa comunicação, o professor está lá como uma ferramenta nas mãos de Deus para que 
as crianças recebam essa mensagem diretamente dele. Deus fala por Sua Palavra os seus 
mistérios, o Seu desejo para cada criança. Ele revela e se deixa ser achado pelas crianças 
que O buscam ali no culto. Para que isso aconteça, o professor deve ser o primeiro com 
quem Deus se comunica ao preparar para estar ali. Ele é o primeiro que está obedecendo e 
fazendo missões, levando a mensagem da Palavra de Deus aos coraçõezinhos presentes. 
Que privilégio é ser usado por Deus nesse culto, onde Deus faz a obra e nós, adultos e 
crianças, somos alvos desse alcance!

Pensando em missões o ambiente deve comunicar essa mensagem. A palavra falada é um 
dos meios pelo qual Deus fala com a criança que ela está tendo o privilégio de aprender 
sobre a Bíblia hoje, mas que nem todas as pessoas do mundo tem esse privilégio e que, se 
ela quiser, ela pode ser uma pessoa usada para que a mensagem de Deus, que ela ouve 
hoje, chegue aos ouvidos e corações que estão perto ou distante.

As crianças saem de suas casas com seus pais ou responsáveis e virão para ter um momento 
muito especial na presença de Deus na sala de aula. O especial não está nas paredes em si, 
porém, na escolha desse lugar, nas pessoas que estarão ali e no propósito pelo qual se 
reuniram. 

Dicas para culto infantil 
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As igrejas Ba�stas Nacionais no Brasil e no mundo durante o mês de setembro 

Discipulando e Influenciando entre as Nações

Oferta Missionária

A ênfase do tema é o discipulado e a influência do testemunho cristão entre 
as nações, tendo como foco 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 ( Mt 28.19; II Co 3.3,6)

Professor, fale com as crianças que a obra missionária é feita, em primeiro 
lugar, por meio das orações dos filhos de Deus. Em segundo lugar pelas 
contribuições financeiras (ofertas missionárias específicas). Cada cristão 
deve se comprometer com esta tarefa na missão de Deus. Elas também, 
mesmo sendo crianças ainda.
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Outro ponto que você, professor, deve promover na sala de aula é um momento em que as 
crianças sejam desafiadas a se consagrarem a Deus. Elas precisam entender que consagrar 
sua vida a Deus é diferente de receber a salvação em Jesus Cristo. Consagrar é se dedicar 
inteiramente a Deus, para ser usada por ele, onde e quando ele quiser. É se preparar bem, 
aprender sobre a Palavra de Deus para saber usá-la bem em todo o tempo. Estudar, 
inclusive quando crescer fazer uma boa faculdade, fazer cursos voltados para a área que ela 
mais se iden�fica ou que estende sobre seu chamado e vocação, suas habilidades e dons.

E o mais importante é que a criança saiba que ela não precisa ficar grande para começar a 
se envolver na obra missionária. A sua consagração deve envolver o conhecimento de que 
ela já faz parte, e em todas as situações do seu dia-a-dia ela tem a oportunidade para 
testemunhar sobre o amor de Deus a alguém. Todos os dias, ela deve buscar essa 
oportunidade para servir a Deus ajudando pessoas à sua volta. Como o versículo tema nos 
ensina: “ Indo...” à escola, à casa dos amigos, à casa da família, indo à igreja que também é 
lugar de serviço de adoração ao Deus verdadeiro também é missão. Deus quer ser adorado 
em todo tempo em todo lugar por seus filhos.

dedica suas ofertas voluntárias para a obra missionária Transcultural, realizada pela nossa 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE MISSÕES – JAMI. A JAMI e seus missionários credenciados 
desenvolvem a Missão de Deus em todo o mundo.

Encoraje as crianças a fazerem pequenos serviços, em casa ou para a família, para que elas 
recebam algum valor para ofertar por si mesmas. Ou se a criança recebe uma mesada, ela 

Adoramos a Deus também com o nosso dinheiro quando entendemos que o que temos é 
porque o Senhor nos deu para sermos bons mordomos de Cristo, para toda boa obra. Deus 
sempre nós dá para sermos generosos e abençoadores.

Em anexo, temos uma sugestão para a�ngir o alvo da Oferta missionária. A proposta é que 
você, professor, junto com a liderança do Ministério Infan�l, estabeleça para a sua classe, 
ou todo o departamento infan�l da sua igreja, o alvo (um valoR$) para es�mular as crianças 
a alcançar o obje�vo. O alvo deve ser realista, para não frustrar as expecta�vas das 
crianças. Deve ser de acordo com a realidade de sua igreja local.

A oferta pode ser entregue durante todo o mês de setembro, e à medida que se alcança 
uma porcentagem do alvo estabelecido você deve marcar no quadro/painel feito para esse 
fim. Assim as crianças acompanharão semanalmente onde elas estão e quanto ainda falta 
para alcançarem o obje�vo proposto.

pode separar um valor que ela estabelecer em seu coração, junto com os pais 
ou responsáveis. Ou, com a permissão dos pais, ela pode vender alguns 
docinhos e bolos, para a própria família, vizinhos e amigos e arrecadar o 
dinheiro. O ensinamento é que precisamos oferecer algo que nos tenha 
custado um esforço, como Rei Davi disse a Araúna (1 Crônicas 21.24) e também 
Deuteronômio 16.15-17.

• Na Bíblia de recursos para o Ministério com as Crianças (Aprendendo a dar, 
páginas 1026 e 1027; Envolvendo as crianças em missões, páginas 1359 à 
1361), você encontra dicas preciosas para ajudá-lo a transmi�r esse ensino 
com excelência.
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Programa para ministrações às crianças 

1º DOMINGO – As testemunhas 

Programação 

ABERTURA 
Recursos:

Informações sobre o culto missionário
Tema: “Discipulando e Influenciando entre as nações”

Boas-vindas

• Comunicar em poucas palavras o propósito da campanha de missões

ORAÇÃO 
•Mostrar desenho de criança orando

Gra�dão

Recursos:

MISSÕES
O QUE É?

O QUE É MISSÕES?

Recursos:
• Painel, Slides, Cartaz, Flâmulas (escolher um deles)

CÂNTICO 
TEMA

Música: Crianças para Cristo

Recursos: 
• Visual do cân�co, acompanhamento de instrumento/áudio

APRESENTAR A
 JAMI E O 
CARTAZ 
MISSIONÁRIO

Mostrar o Cartaz dos Missionários da JAMI destacando a Maria Pires

• Cartaz com fotos dos missionários da JAMI
Recursos: 

ORAÇÃO 
INTERCESSÓRIA 
PELOS 
MISSIONÁRIOS 
DA JAMI

• No final entregar o marca página de oração 1º  dia.

• Cartazes com figuras exemplificando os mo�vos de oração 
para criança segurar enquanto ora.

Mencionar 5 mo�vos de oração por todos os Missionários da JAMI

Recursos:
• Combinar previamente com 5 crianças da igreja para fazerem orações 
obje�vas, cada uma de acordo com um dos mo�vos apresentados.

VERSÍCULO 
TEMA

MATEUS 28.19
“Indo... fazei discípulos de todas as nações”...
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Programação 

BIOGRAFIA DO 
MISSIONÁRIO 

Narrar o 1º capítulo da Biografia da missionária Maria Pires
Recursos:
Cartazes ou slides com a ilustração da vida do missionário

CÂNTICO 
MISSIONÁRIO 

Recursos:
Visual do cân�co, acompanhamento de instrumento/áudio

Posso ser um missionáriozinho

LIÇÃO 
BÍBLICA

Material de apoio:
As testemunhas (João 20.1-16, 31)

·Primeiros Cristãos, Lição 1 – APEC
h�ps://apeconline.com.br/primeiros-crist-os-1.html 

OFERTA 
MISSIONÁRIA

• A�nja o alvo de oferta missionária

“Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele 
que, de coração, es�ver disposto, trará como oferta ao Senhor  ouro, 
prata e bronze”.
Recursos:

Êxodo 35.5

• Envelopes para a oferta missionária

JOGO DE 
REVISÃO

Paletó de Perguntas (individual ou por equipe)
Recursos: 

DEGUSTAÇÃO DE 
UMA COMIDA 
TÍPICA 
Moçambicana

Este prato é feito para oferecer quando se recebe visitas importantes ou 
em casamentos. O arroz não é um prato servido no dia a dia. A base da 
alimentação é a chima, uma espécie de polenta/angu feita de farinha 
milho branco. Se você perguntar a um moçambicano raiz o que ele 
prefere: arroz ou chima: 90% deles vão responder chima, inclusive as 
crianças.

• Pequenas porções individuais preparadas antecipadamente 
em copinhos para degustação no local

Sugestão:

Curiosidade da cultura:

• Esse link tem uma receita feita por uma moçambicana 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=TOKXTrzG8iw

Comida �pica: Arroz de côco (esse prato pode ser acompanhado de 
couve refogada ou peixe frito, fica a dica)

Obs. Caso seja servido lanche, a degustação é diferente do 
momento do lanche

Desafio de 
Oração e Oferta Recursos:

Entregar cartão de oração da semana.
Entregar envelopes para oferta missionária.

• Cartões com mo�vo de oração.
• Envelopes para a oferta durante o mês de setembro.
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Programa para ministrações às crianças 

2º DOMINGO – O poder de Deus para os cristãos 

Programação 

ABERTURA 

Boas-vindas

Tema: “Discipulando e Influenciando entre as nações”
Recursos:
• Comunicar em poucas palavras o propósito da campanha de missões

Informações sobre o culto missionário

ORAÇÃO 
•Mostrar desenho de criança orando

Gra�dão

Recursos:

MISSÕES
POR QUE?

Por que precisamos fazer missões?

Painel, Slides, Cartaz, Flâmulas (escolher um deles)
Recursos:

CÂNTICO 
TEMA

Recursos: Visual do cân�co, acompanhamento de instrumento/áudio

Música: Crianças para Cristo

APRESENTAR O 
MISSIONÁRIO 
E CURIOSIDADES 
SOBRE O PAÍS

Cartaz com fotos do missionário e família, bandeira do 
Recursos:

país, fotos do trabalho que ele realiza.

Quem é o missionário escolhido, família, origem, necessidades, 
informações sobre o país onde ele está.

VERSÍCULO 
TEMA

II CORÍNTIOS 3.3 e 6
“Vocês são cartas de Cristo... enviados às nações... capacitados para 
serem ministros da nova aliança.”

LiÇÃO BÍBLICA 
Material de apoio:
O poder de Deus para o cristão (Atos 2.1-47)

·• Primeiros Cristãos, Lição 2 – APEC
 h�ps://apeconline.com.br/primeiros-crist-os-1.html
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Programação 

CÂNTICO 
MISSIONÁRIO Recursos:

Visual do cân�co, acompanhamento de instrumento/áudio

Posso ser um missionáriozinho

OFERTA 
MISSIONÁRIA

Salmo 96.8

Recursos:

• Envelopes para a oferta missionária

‘’Deem ao Senhor a glória que Ele merece! Tragam ofertas e cheguem 
diante dele no seu templo.’’

• A�nja o alvo de oferta missionária

JOGO DE 
REVISÃO

Recursos: Paletó de perguntas. 

DEGUSTAÇÃO DE 
UMA COMIDA 
TÍPICA 

Obs. Caso seja servido lanche, a degustação é diferente do momento do 
lanche

•·Pequenas porções individuais preparadas antecipadamente em 
copinhos para degustação no local

Sugestão:

Comida �pica:  Doce de côco (Matorri-torri)

• Esse link tem uma receita feita por uma moçambicana 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=zha7zgW0RDY

ORAÇÃO
INTERCESSÓRIA

Orar pelo casal Pr. Simonal e Miss. Maria Pires

Recursos:
Marca página de oração 2º  dia

BIOGRAFIA DO 
MISSIONÁRIO 

Recursos:

Narrar o 2º capítulo da Biografia da missionária Maria Pires

Cartazes ou slides com a ilustração da vida do missionário
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Programa para ministrações às crianças 

3º DOMINGO – Deus trabalha por meio dos cristãos 

Programação 

ABERTURA 

Boas-vindas

Tema: “Discipulando e Influenciando entre as nações”
Recursos:
• Comunicar em poucas palavras o propósito da campanha de missões

Informações sobre o culto missionário

ORAÇÃO 

Gra�dão

Recursos:
•Mostrar desenho de criança orando

MISSÕES
COMO?

Escolher alguns projetos que a JAMI desenvolve para apresentar às 
crianças

Destacar COMO os missionários da JAMI estão fazendo missões no 
mundo por meio da evangelização, educação e saúde.

COMO PODEMOS FAZER MISSÕES?

Recursos: 
• Painel Slides, Cartaz, Flâmulas (escolher um deles)

CÂNTICO 
TEMA

Música: Crianças para Cristo

Recursos: Visual do cân�co, acompanhamento de instrumento/áudio

APRESENTAR O 
MISSIONÁRIO 
E CURIOSIDADES 
SOBRE O PAÍS

Recursos:

COMO PODEMOS FAZER MISSÕES em Moçambique

• Cartaz com fotos do missionário da JAMI – Maria Pires
• Destacar o trabalho que a missionária Maria Pires desenvolve no país

VERSÍCULO 
TEMA

II CORÍNTIOS 3.3 e 6
“Vocês são cartas de Cristo... enviados às nações... capacitados 
para serem ministros da nova aliança.”

BIOGRAFIA DO 
MISSIONÁRIO 

Narrar o 3º capítulo da Biografia da missionária Maria Pires

Recursos:
Cartazes ou slides com a ilustração da vida do missionário
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Programação 

CÂNTICO 
MISSIONÁRIO 

Recursos:
Posso ser um missionáriozinho

Visual do cân�co, acompanhamento de instrumento/áudio

OFERTA 
MISSIONÁRIA 2 Corín�os 9:7

Recursos:

Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, 
ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.

• A�nja o alvo de oferta
• Envelopes para a oferta missionária

JOGO DE 
REVISÃO

Paletó de Perguntas (individual ou por equipe)
Recursos:

Perguntas sobre pontos importantes da vida do missionário, 
previamente escolhidas 

DEGUSTAÇÃO DE 
UMA COMIDA 
TÍPICA 

Comida �pica: Arroz de cebola e cenoura

Curiosidade sobre a cultura:
O arroz não é muito acessível para todos os moçambicanos, e em 
algumas regiões é um produto muito caro, então, só é usado para fazer 
a refeição em dias especiais. Na maioria das famílias, é servido como 
está apresentado neste vídeo, sem outros acompanhamentos.

• Pequenas porções individuais preparadas antecipadamente
 em copinhos para degustação no local

Sugestão:

• Esse link tem uma receita feita por uma moçambicana 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=_sNQkMD3rNI 
Obs. Caso seja servido lanche, a degustação é diferente 
do momento do lanche

ORAÇÃO
INTERCESSÓRIA

Oração pelas crianças moçambicanas: proteção, saúde e educação

Cartazes com figuras exemplificando as necessidades das crianças, um 
para cada criança escolhida segurar enquanto ora.

Recursos:
•Escolher previamente 5 crianças da igreja para segurarem os cartazes

• Cartões com mo�vos de oração 3º  dia

LIÇÃO 
BÍBLICA

Material de apoio: 
·Primeiros Cristãos, Lição 3 – APEC
h�ps://apeconline.com.br/primeiros-crist-os-1.html

Deus trabalha por meio dos cristãos (Atos 3.1-26; 4.4,21)
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Programa para ministrações às crianças 

4º DOMINGO – A mensagem de Deus é para todos 

Programação 

ABERTURA 
Recursos:

Informações sobre o culto missionário
Boas-vindas

• Comunicar em poucas palavras o propósito da campanha de missões

Tema: “Discipulando e Influenciando entre as nações”

ORAÇÃO Recursos:

Gra�dão

•Mostrar desenho de criança orando

MISSÕES
QUEM?

Quem pode fazer missões?

Recursos:
• Painel Slides, Cartaz, Flâmulas (escolher um deles)

CÂNTICO 
TEMA

Música: Crianças para Cristo

Recursos: Visual do cân�co, acompanhamento de instrumento/áudio

LIÇÃO 
BÍBLICA · Primeiros Cristãos, Lição 5 – APEC

A mensagem de Deus é para todos (Atos 10.1-48)

Material de apoio:

 h�ps://apeconline.com.br/primeiros-crist-os-1.html

JAMI E O 
CARTAZ 
MISSIONÁRIO

Recursos: Cartaz com fotos do missionário da JAMI e neste momento 
colocar um cartaz ao lado, com um espaço para foto, escrito VOCÊ.

Relembrar com as crianças o que é JAMI

BIOGRAFIA DO 
MISSIONÁRIO 

Recursos:
Cartazes ou slides com a ilustração da vida do missionário

Narrar o 4º capítulo da Biografia da missionária Maria Pires

Versículo  
Tema capacitados para serem ministros da nova aliança.”

II CORÍNTIOS 3.3 e 6
“Vocês são cartas de Cristo... enviados às nações... 
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Programação 

OFERTA 
MISSIONÁRIA

Deuteronômio 16.17
“ ... porém cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos 
que o SENHOR, nosso Deus, lhe �ver dado”.
Ou esse 
Atos 20.35b (versão NTLH)
Lembrem das palavras do Senhor Jesus: "É mais feliz quem dá do que 
quem recebe”.

Recursos:
• A�nja o alvo de oferta
• Envelopes para a oferta missionária

JOGO DE 
REVISÃO

Paletó de Perguntas (individual ou por equipe)

Perguntas sobre pontos importantes da vida do missionário, 
previamente escolhidas 

Recursos: 

DEGUSTAÇÃO DE 
UMA COMIDA 
TÍPICA 

 em copinhos para degustação no local

Obs. Caso seja servido lanche, a degustação é diferente do 

• Pequenas porções individuais preparadas antecipadamente

Comida �pica: Doce de amendoim

Sugestão:

momento do lanche

ORAÇÃO
INTERCESSÓRIA Recursos:

Cartões com mo�vos de oração 4º  dia

Orar pelo país Moçambique e por recursos financeiros para o trabalho 
missionário

ENCERRAMENTO
Recursos:
• Cartões com mo�vos de oração
• Envelopes para a oferta missionária

Avisos; oração; orientação; entrega do cartão de oração da semana e 
envelope para oferta missionária, que poderá ser entregue na semana 
seguinte.

CÂNTICO 
MISSIONÁRIO Visual do cân�co, acompanhamento de instrumento/áudio

Posso ser um missionáriozinho
Recursos:
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História da missionária MARIA PIRES 

Maria era uma menininha de cabelos ondulados, divertida 
e muito faladeira. Nasceu numa pequena cidade chamada 
Joanésia, no interior de Minas Gerais. Sua família era 
grande. Tinha 2 irmãos e 3 irmãs. Seus pais eram católicos 
e muitas vezes levavam seus filhos para participar da 
missa. Maria e seus irmãos cresceram ouvindo as 
histórias da Bíblia que seu pai costumava contar. 

Quando completou 6 anos, sua família mudou-se para 
Ipatinga, uma cidade conhecida como a “capital” do Vale 
do Aço por sediar uma grande empresa siderúrgica, a 
USIMINAS (Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A) a 
maior usina siderúrgica da América Latina.

Na cidade, todos pensavam que seu pai era evangélico 
devido ao amor e devoção que possuía pela Palavra de 
Deus. Ele, porém, não tinha coragem de abandonar as 
tradições católicas de sua família. Contudo, perseverava 
no hábito da leitura bíblica em casa com todos.

  

Quando Maria aprendeu a ler, seu pai pedia muitas vezes 
para ela ler a Bíblia para ele. Naquela época, não entendia 
porque seu pai lhe pedia isso, sendo que possuía um 

Maria conhecia uma senhora que era freira. A senhora 
chamava-se Neuza. Ela era parente próximo de sua 
família. Maria achava bonito seu comportamento, pois 
passava horas rezando. Este zelo de Neuza por servir a 
Deus tornou-se sua inspiração. Como a admirava muito, 
disse: “Quando eu crescer quero servir a Deus como essa 
mulher, quero servir a Deus com todo meu coração”.

irmão mais velho que poderia ler em seu lugar. Porém, a verdade é que Deus estava usando essa 
oportunidade para formar nela, o prazer, a dedicação e o amor à Palavra. Maria passava horas 
lendo as passagens bíblicas que seu pai pedia. Contudo, ainda não compreendia a importância 
de receber o Senhor Jesus como seu salvador pessoal.

À medida que ia crescendo, seu amor à Palavra de Deus também crescia. Sabia que Deus a usaria 

1ª Parte
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Dona Conceição, a mãe de Maria, não gostou nada desta decisão, mas nunca a impediu de ir à 
igreja. Porém o mesmo não aconteceu quando sua irmã decidiu aceitar a Jesus. Todas as vezes 
que Nilza a acompanhava nas atividades da igreja, sua mãe não gostava e algumas vezes 
apanhava de sua mãe. Elas não conseguiam entender o porquê. Então as duas decidiram apoiar 
uma à outra para seguirem em frente servindo ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades e 
perseguição. Juntamente com o seu pai, perseveravam em oração pela salvação de toda família.

para a sua obra, mesmo sem saber o que isso significava, quando e como isso aconteceria.
 
Quando chegaram à Ipatinga, fizeram muitas amizades. Entre estas, estavam alguns membros 
da II Igreja Batista Nacional. Esses amigos convidaram Seu Florentino, o pai de Maria, para 
participar de um culto de celebração a Deus. Ele foi, gostou muito e passou a frequentar a igreja. 
Em Janeiro de 1976, Seu Florentino aceitou a Cristo. Desde então, passou a convidar toda 
família para acompanhá-lo. Maria não faltava a nenhuma das programações. Estava sempre 
presente e gostava de ajudar em tudo.

No dia 5 de Junho de 1976, Maria completou quatorze anos quando já se sentia uma mocinha. 
Na escola, era uma excelente aluna, tinha muitos amigos e sua família sempre a incentivava a 
aprender cada dia mais. Apesar de ser uma adolescente feliz, sentia que lhe faltava algo. Sabia 
que precisava tomar a maior decisão de sua vida: “Eu preciso entregar-me totalmente à Deus, 
pedir perdão pelos meus pecados e receber o Senhor Jesus como meu único e suficiente 
Salvador, preciso me tornar uma serva do Senhor, pronta para servi-lo na sua obra.”

No dia 18 de Agosto do mesmo ano, no caminho para a igreja, um culto de oração, foi 
conversando com seu pai e lhe contou sobre os desejos do seu coração de aceitar a Cristo como 
Salvador. O pai de Maria disse que iria falar com o pastor. O pastor José Chagas chamou Maria à 
frente da igreja para orar por ela e assim começou sua vida cristã naquela igreja. Naquela noite, 
Maria compreendeu a importância de sua decisão e o passo que deu em direção a Deus. Eles 
oraram juntos e Maria pode dizer com um largo sorriso no rosto: “Agora sou verdadeiramente 
uma filha de Deus”.
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A igreja que Maria frequentava, foi convidada para 
participar de uma gincana bíblica envolvendo jovens e 
adolescentes de várias igrejas da região.  A premiação era 
uma Bíblia. E vocês já podem imaginar quem ganhou? 
Sim, Maria juntamente com um outro jovem da igreja 
ganharam o prêmio para os jovens e adolescentes de sua 
igreja. Nesse dia da gincana, aconteceu algo que também 
marcou muito a vida de Maria, ela  decidiu guardar essas 
palavras em seu coração como algo muito especial. Um 
senhor idoso chamado Daniel ao vê-la receber o prêmio, 
foi parabenizá-la dizendo que estava muito feliz, porque 
embora ela sendo nova convertida, ela estava como parte 

Maria, em seu coração, já se sentia uma grande missionária a serviço de Deus. Ela sabia que 
servir a Deus verdadeiramente era mais do que passar longas horas rezando. Falar com Deus é 
muito mais que repetição. Orar é falar o que vai no coração, é confiar, é entregar, é colocar em 
palavras as grandezas de Quem Ele é e o que está fazendo na vida das pessoas. Tudo que Maria 

da dupla vencedora, ganhando a Bíblia, porque já conhecia a sua preciosa mensagem.

Maria continuava crescendo e se destacando na igreja e no meio dos jovens e adolescentes. Ela 
era conhecida por seu amor, dedicação e obedecia à Deus e sua Palavra. Não demorou muito e 
ela já foi convidada para ser professora de crianças na igreja. Seu envolvimento e dedicação no 
serviço do Senhor era admirável.  Ela  passou a realizar Escola Bíblica de Férias em sua igreja e 
em outras da região. Foi presidente do grupo de jovens, e não perdia os Congressos de Jovens, 
Conferências Missionárias e reuniões da Convenção Batista Nacional, e ficou conhecida no 
meio dos pastores e líderes de Minas Gerais.

A igreja que Maria, seu pai e sua irmã frequentavam 
era pequena. Adolescentes e jovens participavam de 
atividades bíblicas juntos e Maria sempre estava 
presente, não faltava uma. Ela se destacava por seus 
conhecimentos bíblicos e interesse na leitura diária 
da Bíblia, seu livro favorito, e de muitos outros 
livros. Maria amava a leitura e nem sabia quantos 
livros já lera. Mas a Bíblia era sempre o destaque.

2ª Parte

História da missionária MARIA PIRES 



18jami.com.br                          
Programa Missionário

fazia era com dedicação e esforço. Seu desejo e inspiração passou a ser o Senhor Jesus e servir ao 
Deus Pai em obediência. Ela pensava muito nos atos de Jesus durante seu ministério. Seu amor, 
seu sacrifício, sua entrega. Ela queria ser como seu Mestre Jesus.

Seu interesse pelo ensino das crianças a levou a buscar preparo e capacitação, e tudo isso estava 
guardado em seu coração. Deus a estava preparando para levá-la para África. Ela tinha recebido 
essa palavra de um servo de Deus: “Maria, Deus vai te levar para África”. E muitas vezes Deus  
falava de várias maneiras, inclusive pela própria Palavra. Maria também sonhava com a África. 
Ela não sabia quando, nem como, mas sabia que era plano de Deus. Deus também ama os 
pequeninos africanos. Ela queria estar pronta para esse dia, quando o Senhor a levaria para 
evangelizar e discipular as crianças que estavam além mar.

Maria, que sempre estava atenta em perceber o que Deus estava fazendo em sua vida, buscava 
ouvir e aprender cada dia mais. Ela fez vários cursos de formação de professores cristãos, viajou 
algumas vezes para Belo Horizonte para participar de cursos de formação da APEC (Aliança 
Pró Evangelização de Crianças), instituições e igrejas. Também sua própria igreja foi palco na 
realização de vários cursos na formação de professores do departamento infantil. Fez também 
o curso de Educação da Infância (Magistério). Ela entendia que esse conhecimento e 
ferramenta seria útil para o ensino cristão e para ajudar as crianças a conhecerem a Deus, mas 
não parou aí, Maria também fez o curso de Bacharel em Teologia. Ela queria ser uma obreira 
preparada e que manejava bem a Palavra da verdade.

Já havia se passado quase 20 anos que Maria servia a Deus, na sua própria igreja, auxiliava no 

evangelismo das crianças em várias igrejas da região e dava aulas no 
Seminário Evangélico.
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Sua igreja também era muito envolvida com as atividades da Convenção Batista Nacional - 
CBN- e todos os anos eles participavam da Campanha Nacional e Mundial de Missões. Todos 
na igreja eram incentivados a participar das atividades para arrecadação de ofertas para serem 
enviadas à Junta Administrativa de Missões – a JAMI.

Maria também participava dos Encontros organizados pela CBN Nacional, quando conheceu o 
Pr. Ronald Carvalho, Secretário Executivo da JAMI. A parte de que ela mais gostava nesses 
encontros era o momento missionário. Ela já conhecia, pelos relatórios de trabalho, vários 
missionários que trabalhavam no campo transcultural e sempre que podia ela ajudava 
individualmente alguns missionários com ofertas, pois enquanto ela aguardava em Deus, ela 
também tinha um emprego e sempre entregava seus dízimos e ofertas. Quando ela ouvia os 
testemunhos do que Deus estava realizando para salvação dos povos, ela se alegrava e adorava a 
Deus. Ela sabia que seu dia chegaria.

3ª Parte

Maria t inha convicção do seu chamado 
missionário para a África! Isso se tornaria 
realidade, ela não tinha dúvidas. Deus já havia 
confirmado de diversas maneiras.  Ela já tinha 
sonhado várias vezes chegando a uma cidade 
africana. Naquele tempo, ela pensava que essa 
cidade ficava na Zâmbia. Deus também já havia 
usado pessoas para confirmar seus sonhos sobre o 
continente africano. Eles falaram a ela palavras da 
parte de Deus, dizendo que ela um dia iria viajar 
para bem distante para anunciar a mensagem da 
salvação. Ela precisava estar preparada para esse 
dia.

O pastor da sua igreja era dono de um escritório de 

História da missionária MARIA PIRES 

contabilidade e convidou Maria para trabalhar com ele. Ela era responsável por buscar as 
correspondências da empresa e também da igreja na caixa postal dos Correios. Em uma dessas 
idas aos Correios, Maria viu entre as correspondências um Jornal da CBN, ela não perdia a 
oportunidade de ler cada edição do jornal.  Ela começou a ler as notícias, pelo editorial da JAMI, 
quando se deparou com um pedido de envio de obreiros. Essa matéria contava a história da 
Escola de Ensino Fundamental de Marcação, perto da cidade de Marromeu, em Moçambique. 
Ela ficou empolgada e na mesma hora ligou para o pastor Ronald Carvalho, o Secretário 
Executivo da JAMI. Ela estava se candidatando ao cargo de professora. Ela viu nessa 
possibilidade a realização de seu sonho de trabalhar no continente africano, especialmente na 
evangelização das crianças.

Só que a conversa não foi nada animadora. O Pastor Ronald Carvalho disse que não eram os 
missionários que davam aulas às crianças, isso por causa da língua, da adaptação à cultura, então 
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- Filha, sabemos do seu chamado. Reconhecemos que Deus quer usá-la como testemunha 
naquela nação. Então receba a nossa bênção.

- Pai e mãe, o Pastor Ronald Carvalho, da JAMI, me ligou e disse que eles querem me enviar a 
Moçambique para coordenar o Instituto Teológico de Moçambique, dar aulas no seminário e 
abrir turmas de jornadas teológicas.

Quando Maria foi falar com seus pais, ela ficou surpresa.

Então Maria tomou uma decisão: “Vou fazer uma prova com Deus. Preciso de uma 
confirmação de que esse convite vem mesmo do Senhor”. O desafio era enorme, e ela precisava 
de convicção e confirmação sobre esse passo tão importante. Não era um convite para Zâmbia, 
mas para Moçambique, um país vizinho. De lá ficaria perto para ela cruzar a fronteira um dia. 
Então ela disse para Deus: “Senhor, se eu receber a aprovação do meu pai e da minha mãe, a 
liberação e apoio do meu pastor, vou entender que é o Senhor Quem está me enviando”.

Ela nem podia acreditar, nenhuma objeção, nenhum impedimento. Essa resposta já era parte da 
confirmação de que ela precisava. 

Passados alguns dias, ela recebeu uma ligação do Pastor Ronald. Ele queria saber se ela estava 
disposta a ser preparada e enviada para ajudar na coordenação e ser professora no Seminário 
Teológico da Beira. Lá ela também teria a oportunidade de abrir turmas de alunos para jornadas 
teológicas em diversas localidades e províncias do país. Nessa hora ela não saiba o que dizer, seu 
coração pulsava acelerado. Ela queria dançar de alegria, mas também lá no fundo sentia um 
pouco de medo. Então ela respondeu que iria orar e conversar com seus pais e a liderança da 
igreja.

Ela ficou frustrada, não conseguia entender bem porquê mesmo tendo convicção do seu 
chamado para servir a Deus no continente africano, estava demorando tanto para ser aceita e 
enviada. Não percebia que mesmo diante desta recusa, Deus estava agindo à sua maneira.

a escola dava prioridade para receber professores nativos.
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Então ela foi falar com seu pastor:

- Enfim, o grande dia chegou! Pastor Ronald já falou comigo. Nós conversamos sobre o que 
precisa ser feito, para que você possa viajar. Aqui estão os formulários que você precisa 
preencher. E as informações da escola onde você receberá orientações e formação para o 
trabalho transcultural. Não só eu, como toda igreja reconhece o seu chamado. Vai na bênção e 
no poder do Espírito Santo de Deus.

Ela nem podia acreditar, sua conversa com Deus estava sendo respondida de maneira positiva. 
Não tinha dúvidas, era a aprovação de Deus, era a confirmação de que todo tempo de espera não 
era em vão.

- Pastor Loren, o Pastor Ronald Carvalho, da JAMI, me ligou, e disse que eles querem me enviar 
a Moçambique para coordenar o Instituto Teológico de Moçambique, dar aulas no seminário e 
abrir turmas de jornadas teológicas. O que o senhor pode me orientar sobre esse assunto?

Finalmente chegou o grande dia, 28 de novembro de 1996. Maria embarcou em um ônibus no 
terminal rodoviário de Ipatinga que a levaria a São Paulo e lá encontraria suas amigas, as 
missionárias Vera Lúcia Rocha e Dorcas Sony Teodoro, e assim embarcariam de avião rumo a  
Moçambique.

Maria estava maravilhada em vivenciar essa 
experiência tão esperada. A fidelidade da Palavra de 
Deus se cumprindo em sua vida. No dia 3 de dezembro 
de 1996, Maria e suas amigas missionárias estavam 
atravessando a fronteira terrestre moçambicana.

Depois que atravessou a fronteira para o lado de 
Moçambique, ao olhar as mulheres assentadas 
comercializando ao longo da rodovia, as cores 
vibrantes de suas capulanas (um tecido enrolado na 
cintura que servia de saia, e turbantes para a cabeça), a 
paisagem ao redor e os rostos que pareciam familiares, 
veio-lhe à memória um sonho antigo. Ela havia 
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sonhado com este lugar e era exatamente como ela estava vendo agora. Ela pensava que seria na 
Zâmbia, mas não! Era Moçambique, o lugar onde Deus queria que ela se estabelecesse. Era 
nesse lugar onde Deus a usaria para a Sua glória, onde ela poderia ensinar grandes e pequenos. 
Ela estava entusiasmada e com grandes expectativas por tudo o que Senhor estava planejando 
para o povo moçambicano.

Na Cidade da Beira, ela conheceu os jovens da igreja, e entre eles estava Simonal. Ele era 
dinâmico, habilidoso e com um profundo desejo de servir a Deus.

Simonal era um novo convertido e juntamente com outros irmãos decidiram ser batizados. Era 
o primeiro batismo que Maria participaria depois que chegou àquele país.

Um dia antes do batismo havia acontecido um ciclone, o mar estava agitado e as ondas pareciam 
querer levar aqueles que tentassem se aventurar por elas, mas nem isso fez com que os 
candidatos ao batismo desistissem. E na hora combinada, na manhã de 7 de março de 1997, 
estavam todos lá. Foi uma festa, com muita música e danças. A alegria invadiu o coração de 
Maria. Ela podia ver o mover de Deus em salvar jovens que provavelmente seriam alunos, e 
futuros líderes naquela nação. Maria sabia em seu coração que Deus os estava separando para 
uma grande obra. E hoje muitos daqueles jovens estudaram no Instituto Teológico, fizeram 
outros cursos em nível superior e muitos estão no ministério servindo a Deus e ganhando almas 
para Jesus.

Maria, com seu coração missionário, mesmo vindo para trabalhar com o Seminário Teológico, 
dispôs a ajudar as igrejas no trabalho de Jovens e Crianças. Ela também realizou muitas Escolas 
Bíblicas de Férias, curso de formação para professores de crianças, formação de liderança 
jovens. Seu esforço, dedicação e amor pelas coisas de Deus fez com que ela, mesmo sendo uma 
jovem solteira, ganhasse respeito diante de toda liderança cristã Moçambicana. Ela também 
passou  a “representar” a JAMI em Moçambique.

Naquele tempo, a comunicação com sua liderança e sua família no Brasil era por cartas. Ela 
passava o mês inteiro na expectativa de receber notícias da família, dos irmãos de sua igreja e 
também da JAMI. Ela também enviava notícias sobre sua vida em Moçambique, contava sobre 
o progresso da obra missionária e prestava relatórios à sua liderança no Brasil.

Quando Maria retornou ao Brasil, ela não sabia por quanto tempo e nem 
mesmo se voltaria, mas tinha certeza de que Deus estava cuidando de 

Os irmãos das igrejas moçambicanas a amavam muito, e ansiavam que ela 
pudesse voltar um dia. Sua vida de santidade e serviço era exemplo que os 
jovens batistas de Moçambique podiam seguir. Como escreveu o 
apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3.3, Maria era uma carta viva que foi 
enviada para viver Cristo entre o povo moçambicano.

Em setembro, no ano de 2000, Maria recebeu a notícia de que seu pai 
estava muito doente e ela retornou ao Brasil para ajudar nos cuidados e 
assistência ao  pai. Era o tempo de servir a Deus na sua casa. Ela entendia 
que, como filha, cuidar do pai também era servir a Deus.
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tudo. Ela sabia que se Deus quisesse, Ele iria preparar uma oportunidade para ela regressar a 
Moçambique.

Pastor Ronald convidou Maria para servir na sede da JAMI, como missionária na Base.  
Apoiando na divulgação e promoção de missões nas igrejas de Belo Horizonte e em outras 
cidades de todo o Brasil.

O pai da Maria estava muito doente. Ela ajudava a família a cuidar dele com muito amor e 
dedicação. Como ela estava feliz de poder dedicar seu tempo para estar perto do seu pai.  Seu 
Florentino, certamente, estava grato a Deus em poder desfrutar da companhia da sua filha. Era 
um privilégio ter uma filha missionária, que decidiu se dedicar completamente à obra de Deus. 
Ao invés de lamentar pela doença, adoravam a Deus por tudo que Ele estava fazendo, por 
permitir que ela estivesse ao seu lado nesse tempo. Seu Florentino foi submetido a uma cirurgia. 
Passados dois meses, ele logo ficou curado e Maria então começou a dedicar seu tempo às 
atividades de sua igreja local.

Clique para acessar o vídeo, áudio e 
outros materiais.                          

https://jami.com.br/campanha-de-missoes-intantil-2022/
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Foi uma surpresa tão grande que Maria nem teve palavras para responder naquela hora. Ela 
nunca pensou em se casar com um jovem de outra cultura e também nunca havia percebido 
interesse da parte dele. Ela respondeu que iria orar, falar com seus pais e seus pastores, só então 
poderia tomar uma decisão.

Em maio de 2004, Maria já estava de malas prontas para retornar à Moçambique. Nesse tempo, 
ela ficou morando na Capital, Maputo.

Maria achou normal a ligação, pois todos aqueles que ela conhecia estavam felizes com o seu 
retorno. Porém, para Simonal, o retorno da Maria representava uma confirmação de Deus para 
suas orações. Ele passou a mandar mensagens quase que diariamente. Simonal não via a hora de 
poder encontrá-la pessoalmente, já que vivia na Cidade da Beira. Ele estava ansioso para contar 
a ela que tinha interesse por ela, mesmo antes dela retornar ao Brasil, mas não teve coragem de 
expor seus sentimentos e durante o período em que ela esteve ausente, ele fez uma prova com 
Deus. Orava incansavelmente para que Deus pudesse confirmar o propósito do seu coração. 
Ele dizia: “Se Maria retornar a Moçambique, é porque Deus quer que nos casemos.” Então, se 
ela retornasse, ele revelaria seu amor por ela e o desejo de formarem uma família.

Quando um jovem que a conhecia ficou sabendo que ela estava na cidade, foi ao seu encontro e 
depois ligou para Simonal e assim ele ficou sabendo que a missionária Maria Pires tinha 
retornado à Moçambique e aproveitou para dar-lhe as boas-vindas. Era uma novidade para ela, a 
rede de telefonia tinha crescido e estava mais acessível a todos.

Quando Maria decidiu conversar com seus pais, eles responderam: 

Maria pensava que Simonal tivesse namorada e isso a incomodava. Antes que eles pudessem se 
encontrar pessoalmente ela pediu que ele parasse com as mensagens. Simonal, constrangido 
com essa situação, se viu obrigado a esclarecer e propôs a ela namoro em uma conversa por 
telefone mesmo.

- Filha, você é quem conhece o rapaz e sabe sobre ele; como seus pais vamos apoiar a sua 
decisão.

4ª Parte

História da missionária MARIA PIRES 

- Missionária Maria, você é quem conhece o rapaz e sabe sobre ele. Então como 
seu pastor vou apoiar a sua decisão.

Ela falou com seu pastor e para sua surpresa a resposta foi a mesma dos seus pais.

Quando Maria foi falar com Pastor Ronald, que já tinha realizado algumas 
viagens à Moçambique e conhecia Simonal e a cultura moçambicana, ela 
realmente não sabia que resposta iria ouvir, mas estava confiante de que Deus 
não a deixaria tomar uma decisão contrária à sua vontade soberana.
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Quando retornaram à Moçambique, depois da lua de mel, eles foram morar em Maputo, 
trabalharam no Instituto Teológico Renovado e apoiavam as igrejas do sul do país.  Em junho 
de 2008 foram transferidos para Beira e pouco tempo depois conseguiram comprar um lote e 
começaram a construir sua própria casa, assumiram a liderança de uma pequena igreja. 

Maria e Simonal tinham a certeza de que Deus havia os colocado ali naquela pequena 
comunidade para um grande propósito.

Quando finalmente Simonal e Maria se encontraram e conversaram sobre o casamento, ela não 
teve dúvidas de que eles teriam a bênção de Deus nesta união. Ele havia aprendido os princípios 
bíblicos para formar sua família e estava disposto a seguir os padrões de um lar cristão. Receber 
Maria como sua esposa, cuidar dela e amá-la como Cristo ama a igreja, um amor sacrificial.
 
Eles decidiram se casar no Brasil para que a família da Maria pudesse conhecê-lo. A família da 
Maria, seus amigos e irmãos estavam todos animados com os preparativos para a celebração do 
casamento.

Nenhuma barreira, nenhum impedimento, Maria estava feliz, mas ao mesmo tempo pensativa. 
Casar com alguém de uma cultura diferente é um desafio para ambos. Ela sabia que eles 
deveriam estabelecer fundamentos firmes para consolidar um casamento para a glória de Deus. 
Ela também queria que o seu casamento servisse de padrão para outros jovens moçambicanos.

- Maria, Simonal é um jovem crente, pronto para ajudá-la na obra de Deus. Eu dou meu total 
apoio para vocês. - respondeu.

No dia 7 janeiro de 2006, foi realizado o casamento. Maria estava toda radiante em seu vestido de 
noiva, esperando a hora de entrar na igreja. Mesmo em meio a toda euforia, ela pôde refletir no 
que Deus estava fazendo e estava com o coração agradecido. Ela teria um companheiro para 
caminharem juntos na missão de fazer o nome do Senhor Jesus conhecido e adorado. Deus os 
havia separado para caminharem juntos, serem cartas viva no meio do povo moçambicano.

O culto de celebração, a festa com os convidados, tudo estava perfeito! A alegria encheu os 
corações de Maria e Simonal. Deus estava cuidando de cada detalhe para eles.. 
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A igreja era feita de palhota, num bairro bem carente nos arredores da cidade. Quando eles 
assumiram o pastorado da igreja só tinha 7 pessoas, 2 casais e 3 jovens.

No final do primeiro culto, depois da posse naquela igreja, com muita dança e ministração da 
Palavra de Deus, entre os visitantes que ali estavam, um jovem e duas crianças decidiram 
entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Maria e Simonal se alegram muito com a decisão que 
aqueles visitantes tomaram, especialmente daquelas duas crianças, o Joaquim e o Antônio. Eles 
queriam investir no discipulado daqueles novos convertidos, ensinar a eles como caminhar com 
Jesus, seguir os seus passos e viver uma vida de testemunho.

Essas crianças eram como seus primeiros filhos espirituais daquela comunidade. Maria e 
Simonal estavam discipulando aquelas crianças para serem testemunhas de Jesus em suas 
famílias e na comunidade. Além deles muitas outras crianças estavam chegando à igreja. Eles 
queriam ajudar mais crianças, além do Joaquim e Antônio, que estavam crescendo e aprendendo 
sobre Deus e sua Palavra.

Maria, com a ajuda de alguns jovens da igreja, também começaram a ajudar as crianças da 
vizinhança nas tarefas da escola. A maioria daquelas crianças não tinha quem as ajudasse em 
casa com as tarefas da escola ou mesmo superar as dificuldades de aprender a ler e escrever em 
uma nova língua, que era o português. Com esse trabalho, a igreja ia sendo aceita cada vez mais 
no meio da comunidade. 

Em 29 de Julho de 2009, Simonal foi ordenado pastor batista renovado pela Convenção Batista 
Renovada de Moçambique.

Conforme os dias passavam mais pessoas chegavam à igreja. Pastor Simonal e Maria decidiram 
juntamente com os irmãos construir uma igreja maior, feita de blocos de cimento e telhas de 
zinco. Eles já oravam por esse projeto e Deus já estava usando pessoas para enviarem ofertas 
para ajudar com a construção.

Com as ofertas recebidas, eles também compraram mais dois terrenos em frente à igreja. Era a 
realização de um projeto que estava bem guardado no coração do casal. Eles sonhavam  
construir uma Pré-escola para atender as crianças carentes da comunidade, pois elas tinham 
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muitas dificuldades em aprender a ler e a escrever na língua portuguesa. Em casa e nas ruas, 
todos só falavam o dialeto local, mas quando chegavam à escola eram ensinadas na língua oficial 
do país, que é o português. Outro problema era que algumas crianças da comunidade não eram 
enviadas à escola por falta de dinheiro para a matrícula, mensalidade e material escolar.

Quando Maria e Pastor Simonal compartilharam esse projeto com seus amigos e igrejas no 
Brasil, eles receberam o apoio em oração e ofertas. Em poucos anos eles puderam começar a 
construção da escola.

A construção de uma pré-escola cristã, com certeza, seria uma grande oportunidade 
evangelística, e um espaço ideal para o discipulado não só para as crianças, mas para toda a 
família. Era um novo projeto que estava no coração deles como casal de pastores daquela 
comunidade.

Em 2019, dois dias após o início das aulas (mês de março), Moçambique foi atingido pelo 
ciclone Idai. Todo o telhado da escola foi levado pela força dos ventos. Os materiais das crianças, 
do escritório e também da igreja foram destruídos com a chuva. Foi um momento de choro e 
tristeza. Muitas famílias no país ficaram sem suas casas e seus bens. As plantações das roças 
também foram afetadas e toda a produção se perdeu. Quanta tristeza e dor!

As crianças estavam ali novamente no dia marcado para recomeçar as aulas. 

A comunidade pôde testemunhar o agir de Deus. Aquelas duas crianças, juntamente com outras 
que chegaram depois delas, agora eram jovens que estavam dedicando suas vidas para ensinar 
outras crianças da vizinhança.

Finalmente em abril de 2018, em parceria com o Projeto Educacional da Convenção Batista 
Moçambicana, a escolinha PEPE de Chamba foi inaugurada, com duas salas, com capacidade 
para 60 crianças.

Novamente a missionária Maria e o Pastor Simonal foram ajudados por seus amigos e igrejas do 
Brasil e de outros países do mundo. E ao completar um mês já tinham reconstruído o telhado, 
comprado novos equipamentos, livros e cadernos, e outros  materiais de ensino.
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Era bom ouvir a gargalhada das crianças pelo pátio da escola, o corre-corre dos meninos 
tentando pegar seus coleguinhas na brincadeira, as cores alegres das miçangas nas tranças das 
meninas era sinal de que elas haviam se preparado especialmente para esse dia. Mais uma vez 
Maria podia se alegrar com a fidelidade de Deus em suprir todas as necessidades para a 
realização da missão.

No ano de 2020, explodiu em todo o mundo a pandemia por causa do Coronavírus. 
Moçambique também foi grandemente atingido e as crianças foram impedidos de estar na 
escolinha. E agora? O que fazer? Maria preparou os pais e irmãos mais velhos para ensinarem as 
crianças em casa durante a pandemia. Assim, uma vez por semana, Maria e os outros 
professores tinham um encontro com os pais e ou responsáveis pelas crianças para explicar-lhes 
o planejamento de aula da semana e estes ensinavam as crianças e traziam as atividades feitas 
pelas crianças na semana seguinte e levavam outras. 

Agora desde agosto de 2021, as crianças retornaram à escola e estão felizes aprendendo o a-e-i-
o-u e o amor de Deus e também sendo beneficiadas por uma comidinha deliciosa que uma irmã 
da igreja prepara para eles.

A Missionária Maria e o Pastor Simonal sabem que muitos desafios ainda virão, mas eles não 
estão sozinhos. Eles confiam na promessa daquele que os enviou: “Eu estarei sempre com 
vocês, até o fim dos tempos”. (Mateus 28.20). 

Era tão gratificante para Maria e o Pastor Simonal ver os irmãos da igreja e especialmente alguns 
jovens que eles haviam evangelizado e discipulado empenhados no ensino e a evangelização de 
outras crianças e isso não era tudo. 

Pastores e líderes formados pelo Instituto Teológico Batista Renovado e pelos cursos de 
Liderança agora ensinam outros por todas as províncias de Moçambique. Eles são considerados 
um grande exército de Deus. Eles são como cartas vivas de Cristo, com um testemunho de vida 
transformada pelo poder de Deus e sua Palavra, com poder e autoridade para falar em nome 
daquele que os enviou - Jesus Cristo, o salvador do mundo - discipulando e influenciando em  
Moçambique e entre as nações.



Discipulando e Influenciando

Entre as Nações

“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

CONTRiBUA COM MiSSÕES

Agência: 2465-1

CC: 3523-8 
02.342.837/0001-44

@jamicbn

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

   Rua Alecrim, 12, B.Jaqueline - Belo Horizonte /MG
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2º DOMINGO de SETEMBRO
Cada Batista Nacional um missionário em ação, 

orando, indo, ofertando e apoiando
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Seja Parceiro em Missões 

Baixe e leia nossas publicações

SobreMissões 
 Informe-se 

jami.com.br/downloads

Conheça os projetos 
missionáriosda JAMI 

Conheça os projetos e veja o que 

acontece nos campos missionários

jami.com.br/projetos-missionarios

JAMI

jami.com.br/projetos-missionarios


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30

